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Voorwoord 
 
 
Beste lezer, 
 
Namens diverse kerken in deze regio bieden wij u ook dit jaar weer 
een dagboekje aan voor de veertigdagentijd. Een mooie manier om 
toe te leven naar Pasen, waarop we mogen vieren en gedenken dat 
onze Heer Jezus is opgestaan uit de dood. 
 
In deze periode kunt u elke dag een kort Bijbelgedeelte lezen 
waarbij wat woorden geschreven staan tot bezinning. 
 
De veertigdagentijd, ook wel vastentijd of lijdenstijd genoemd, 
begint op woensdag 2 maart. 
 
Dit jaar is het thema Jezus Overwinnaar, geïnspireerd door dat voor 
velen bekende lied. 
 
Aan de hand van wellicht wat onbekende tekstgedeelten mogen we 
ontdekken dat – wat er ook in onze levens gebeurt – er Eén is die 
alles al overwonnen heeft, zelfs de dood! 
 
Onze hoop is dat we ook dit jaar weer een boekje aanbieden dat u 
en jou aanspreekt. Dat het stimulerend en motiverend mag zijn voor 
ieder persoonlijk zodat we in onze eigen omgeving ook mogen 
uitstralen in Wiens kracht wij staan – Jezus Overwinnaar. 
 
Wij wensen u een hoopvolle periode toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de omslag:  
“De figuur die ik tekende staat letterlijk in de overwinning van Jezus. 
Hij prijst God en geeft zich aan Hem over omdat niets hem zal 
kunnen scheiden van Gods liefde (Romeinen 8 vers 37). Die Liefde 
van God werd het meest zichtbaar door Jezus. En zijn sterven aan 
het kruis.” 



Woensdag 2 maart                        Joël 2 vers 12 – 17 
 
Soms zou ik willen dat het Bijbelse gebruik om je kleren te scheuren – 
als teken van berouw of inkeer – ook bij ons bekend is. Een overhemd 
of T-shirt minder is wel overheen te komen.  
Maar, dit gebruik kennen wij niet en volgens de profeet Joël is dit 
maar goed ook. Het scheuren van je kleren kán een uiting zijn van wat 
er van binnen leeft. Maar het kan ook uiterlijk vertoon zijn. Of zelfs 
teken van totale verblinding: denk aan de hogepriester Kajafas, die 
zijn kleren scheurde tijdens het verhoor van Jezus.   
 
Daarom de oproep: ‘Scheur je hart’. De oproep om eerlijk je hart te 
openen en dat is niet zo gemakkelijk (vandaar de gedachte aan het 
scheuren van mijn kleren, als vervanging voor het scheuren van mijn 
hart).  
 
Vanwaar die oproep? Joël wil verlangen opwekken. Dat begint met 
het openen van je hart voor je gebrokenheid, je zonde, je pijn. 
Wanneer je dit onder ogen ziet, eerlijk, kwetsbaar, dan zal je hart ook 
opengaan voor wie God werkelijk is: genadig, liefdevol, geduldig en 
trouw, tot vergeving bereid! 
 
Donderdag 3 maart                         Joël 2 vers 18 – 22  
 
Gisteren sloten we af met het openen van je hart voor wie God 
werkelijk is. Het is Gods verlangen dat we dat zullen zien en 
ontvangen.  
 
Wie God werkelijk is mag je zien in Jezus Christus. Hij is het beeld van 
de onzichtbare God (Kolossenzen 1 vers 15). Hij is gekomen om alles 
wat in je hart leeft, aan zonde en gebrokenheid, te dragen. Je opent 
je hart voor Zijn redding en bevrijding.  
 
Soms worstelen we met onze zonde en gebrokenheid, zoals David in 
Psalm 32. We stoppen het weg, we sluiten ons hart af. Het gevolg is 
altijd scheefgroei. David kwijnde weg, jij of ik reageren misschien op 
een andere manier. Maar we blijven op afstand van God genade.  
 
Jaren geleden was ik op een conferentie. Er was veel uitbundigheid 
om me heen, wat ik niet kon meebeleven. Ik voelde me verloren, als 
David, belast en bezwaard. Totdat ik gehoor gaf aan de oproep om 



me te laten bevrijden… door Hem! Voor ik het wist stond ik te doen 
wat Joël profeteerde: jubelen van Gods grote daden. 
 
Vrijdag 4 maart                        Joël 2 vers 23 – 27 
 
Joël: een klein Bijbelboek, maar niet zo gemakkelijk. Er is veel 
beeldspraak, die vraagt om uitleg. Er zijn – zoals vaak – verschillende 
opvattingen. Duidelijk is dat profetie een enorme reikwijdte heeft, tot 
aan de tijd dat Jezus opnieuw naar de aarde zal komen.  
Joël spreekt van vroege en late regen. Deze regen is verbonden met 
‘de Leraar der gerechtigheid’. Deze vertaling vind je niet in de Nieuwe 
Bijbelvertaling, wel in de meeste andere vertalingen. Sommigen lezen 
in die Leraar de Heilige Geest. Anderen zien er Jezus Christus in. Dat 
lijkt mij juist. Ook Jakobus spreekt over vroege en late regen en brengt 
dit in verband met de wederkomst van Jezus (Jakobus 5 vers 7). 
 
Regen is een beeld van de Heilige Geest. De vroege regen wijst op 
de uitstorting van de Heilige Geest, verbonden met de eerste komst 
van Christus. De late regen wijst op de belofte van de totale vervulling 
van Joëls profetie, wanneer ieder vervuld zal zijn met Gods Geest. 
Deze vervulling is verbonden met de tweede komst van Christus.  
 
Joël: een klein Bijbelboek met een geweldig uitzicht. 
 
Zaterdag 5 maart                       Joël 3 vers 1 – 5 
 
We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen, de feesten waarbij we de 
dood en de opstanding van Jezus gedenken. Hierin ligt onze 
wedergeboorte verankerd. Wie gelooft in Jezus deelt in Zijn dood en 
opstanding (Romeinen 6 vers 5).  
Het doel van God met de wereld reikt verder. Daarover spreekt Joël 
in de profetie. Het geweldige uitzicht op de tijd waarin alles hersteld 
zal worden. Daar is het God om te doen. Vanaf het begin. De 
totstandkoming van Zijn Koninkrijk van vrede en recht. De dag zal 
komen waarop dat Koninkrijk aanbreekt. De dag van de Heer. De dag 
die gepaard zal gaan met grote tekenen en ontzagwekkende 
gebeurtenissen.  
Dan zal de complete kerk haar Heer ontmoeten. Dan zal het volk Israël 
ontdekken dat de Heer van de kerk en de Messias van Israël dezelfde 
is! Dat zal het Joodse volk eerst brengen tot diepe rouw en verdriet 
(Zacharia 12 vers 10). Ze zullen hun hart voor Hem openen. Het zal 
uitlopen op vreugde en overvloed.   



  
Wat geweldig dat we, aan het begin van de 40 dagen, al bepaald 
morgen worden bij dit vergezicht, dat misschien dichterbij is dan we 
denken. 
 
Zondag 6 maart                Zacharia 1 vers 1 – 6 
 
Op deze eerste zondag in de veertigdagentijd lezen we over de 
profeet Zacharia. Zijn eerste profetie dateert uit het jaar 520 voor 
Christus. Het is de periode na de Babylonische ballingschap. Samen 
met zijn collega Haggai spoort hij het volk van Juda aan om de tempel 
te herbouwen die de Babyloniërs jaren geleden hebben verwoest, zie 
bijvoorbeeld Ezra 5 vers 1.  
In het gedeelte van vandaag roept hij op tot inkeer en omkeer. 
Waarvan precies? Dat staat er niet bij. Opvallend is wel dat we weten 
dat de herbouw van de tempel net een paar maanden geleden 
begonnen is. In die zin zijn de Judeeërs op de goede weg. Maar 
uiterlijke gehoorzaamheid is blijkbaar niet voldoende. Is je hart met 
God? Houd je van Hem? Daar komt het op aan. Dat is ook wat Jezus 
ons heeft voorgedaan. Heel zijn leven ging Hij de weg van de liefde, 
voor God en mensen. Uiteindelijk bracht die liefde Hem aan het kruis. 
Toch hield Hij vol. Want de liefde is het hoogste en het diepste.  
 
Laat jij je hart vullen met zijn goedheid? 
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Maandag 7 maart                        Zacharia 1 vers 7 – 17 
 
Ongeveer drie maanden na zijn eerste optreden krijgt Zacharia een 
serie van acht visioenen. Vandaag lezen we de eerste.  
De ruiters die Zacharia ziet, hebben op hun paarden de hele aarde 
doorkruist, en het is stil. Dat is blijkbaar de reden voor de engel van 
de Heer om namens Juda een kreet om hulp op te zenden tot God. 
De bouw van de tempel is dan wel begonnen; ondertussen is Juda 
nog steeds in grote nood. Hoe lang nog? Dan neemt de Heer zelf het 
woord en Hij spreekt vol troost en bemoediging. Hij zal ervoor zorgen 
dat de tempel wordt herbouwd, de glorie van Jeruzalem wordt 
hersteld en de mensen in voorspoed zullen leven.  
Door de diepte heen maakt God een nieuw begin.  
 
Is dat ook niet wat we straks met Pasen zullen zien? Op de kruisiging 
van Jezus door de mensen, antwoordt God met de opstanding uit de 
dood. Zo komt Hij midden in onze wereld met zijn woord van troost 
en bemoediging. In alles wat er gebeurt – in elke diepte, in elke 
teleurstelling – is er hoop. 
 
Dinsdag 8 maart              Zacharia 2 vers 1 – 4 

 
In het tweede visioen ziet Zacharia vier hoorns. Een hoorn is een 
symbool van kracht en vier is het getal van de windstreken. Met 
andere woorden: van alle kanten hebben de machten van de wereld 
Juda en Israël uiteengedreven. Maar nu komen er smeden die de 
hoorns zullen neerslaan, zodat ze geen macht meer hebben over het 
volk van God.  
Wie zijn die smeden? Daarbij kun je denken aan andere wereldse 
machten. De ene macht verslaat de andere en zo gaat het maar door.  
 
Toch zit er meer achter. Want door alle aardse machten heen leidt 
God de wereld door zijn woord en Geest, door zijn Messias Jezus. Om 
Gods nieuwe wereld te laten komen, moeten de machten van het 
kwaad worden onttroond. Als wij om ons heen kijken, lijken die 
machten vrij spel te hebben. De groten van de wereld gaan voor eigen 
roem en succes. Ziekte en teleurstelling kunnen zoveel mooie dingen 
in het leven kapotmaken.  
 
Durf je het aan om Jezus te volgen en te vertrouwen dat zijn liefde 
overwint? 
 



Woensdag 9 maart                          Zacharia 2 vers 5 – 9 
 
In het derde visioen ziet Zacharia een man met een meetlint. Blijkbaar 
wil hij opmeten hoe groot het herbouwde Jeruzalem moet gaan 
worden. Met zijn meetlint bepaalt hij waar de muren komen die de 
stad bescherming zullen bieden. Maar hij wordt tot de orde geroepen. 
Het nieuwe Jeruzalem moet een open stad blijven vanwege het grote 
aantal mensen en dieren.  
 
Uiteraard wordt hier in beelden gesproken. Het gaat om de betekenis: 
een open stad is uitzonderlijk. En het geheim daarvan ligt bij God zelf: 
Hij zal de stad beschermen. Meer nog, zijn glorie zal er wonen.  
 
Diezelfde stralende luister is ook in Jezus zichtbaar geworden; met 
name de evangelist Johannes schrijft daarover. Maar het is wel een 
verhulde glorie. Aan de buitenkant zie je een mens die door de leiders 
van het volk Israël wordt verworpen en uiteindelijk tot de dood aan 
het kruis wordt veroordeeld. Maar wie verder kijkt, ontdekt een mens 
in wie God zelf zichtbaar wordt, in een liefde die alles overwint.  
 
In zijn liefde ben je veilig, wat er ook gebeurt. 
 
Donderdag 10 maart             Zacharia 2 vers 10 – 17 
 
Het gedeelte van vandaag vormt een intermezzo tussen de visioenen. 
De Judeeërs die nog in Babel zijn worden opgeroepen naar het land 
terug te keren. Want, zoals we eerder hoorden, God komt in hun 
midden wonen en opnieuw zal Hij Jeruzalem uitkiezen.  
Maar dan gaat het verder: vele volken zullen zich met de Heer 
verbinden. Opeens gaat de kennis van de God van Israël de grenzen 
over, want Hij is God van heel de wereld.  
Dat was dus al duidelijk in het Oude Testament, in de tijd van Zacharia. 
In het Nieuwe Testament wordt dit volledig zichtbaar in Jezus. Hij, de 
Messias van Israël, is de Heer van de wereld.  
 
Nu, in deze veertigdagentijd, staan we stil bij de weg die Jezus ging. 
Straks, met Pasen, vieren we zijn opstanding uit de dood. Deze blijde 
boodschap gaat de wereld over: zijn koninkrijk van recht en vrede zal 
komen. Midden in alle narigheid van corona en quarantaine werkt God 
aan een nieuwe wereld. Dit woord geeft hoop en houvast, voor jou en 
mij, voor iedereen die het horen wil. 
 



Vrijdag 11 maart              Zacharia 3 vers 1 – 10  
 
“Waarom zou je het makkelijk maken als het ook moeilijk kan”, zo 
verzuchtte eens een catechisant.  
Wij zijn niet gewend om in dit soort beelden te denken. Blijkbaar was 
dat in de tijd van Zacharia anders.  De geestelijke werkelijkheid werd 
in beelden gevat. Het gaat over Israël. Het volk is teleurgesteld dat ze 
weliswaar vrij zijn, maar ook zeer arm. En daarbij heeft het volk ook 
zelf steken laten vallen. Maar dat is niet het laatste woord. Zeker, het 
volk wordt in de persoon van Jozua de hogepriester, aangeklaagd. 
Kleding vol vuiligheid duidt natuurlijk ook op zonde. ‘Als 
zwartgeblakerd hout uit het vuur getrokken’.  
Maar dan wordt het ook duidelijk dat God het initiatief neemt. Want 
er wordt van kleding gewisseld. Schone kleren, zelfs feestkledij en een 
tulband, worden aangereikt en aangetrokken. Er gaat iets compleet 
nieuws gebeuren. Want er komt een nieuwe loot uit het dorre hout. 
En wat Hij gaat doen dat is fascinerend. Hij gaat op één dag het land 
reinigen van alle schuld. Hij zal de volheid van God dragen. 
 
De belofte van de komende Messias en zijn taak hier op aarde is 
daarmee gegeven. 
 
Zaterdag 12 maart                Lucas 9 vers 1 – 9  
 
Wie is Hij toch? 
 
Als je niet precies weet wie iemand is, dan kan je deze persoon gaan 
vergelijken met een ander op wie hij of zij lijkt. Maar telkens komt 
Herdodes er achter dat Jezus wel trekken heeft van iemand anders, 
maar toch echt anders is. Onvergelijkbaar.  
Ik denk dat dat het punt is dat Lucas wil maken. Onvergelijkbaar. Dat 
is een belangrijke boodschap, ook voor ons. Soms wordt 
tegenwoordig zo makkelijk gezegd dat Jezus net is als… en dan 
komen er mensen met een voorbeeldig of juist opruiend karakter.  En 
dat zou dan betekenen dat Jezus wel bijzonder was, maar ook niet 
uitzonderlijk. En op die manier kan je Hem op afstand houden.  
Lucas wil duidelijk maken dat zowel Herodes als ook de leerlingen van 
Jezus hebben ontdekt dat Jezus niet te vergelijken is met wie dan ook. 
Want Hij geeft de Galilese vissers macht om te spreken en te helen en 
het gebeurt ook nog. Ze zullen compleet verbaasd zijn geweest, dat 
de kracht van Zijn woorden zo groot is.  



Voor Petrus is het duidelijk dat Jezus de Messias is. Petrus is door 
Jezus geworden wie hij is. Hij was Simon, zoon van Johannes, hij werd 
Petrus. Dat heeft Jezus in hem gedaan. 
 
Zondag 13 maart           Lucas 9 vers 28 – 36  

 
Na de verheerlijking op de berg bleven Petrus en Johannes er heel 
lang over zwijgen. Het was te bijzonder om het in woorden te vatten. 
Pas later, zo schrijft hij in 2 Petrus 1 vers 16 – 21, geeft hij kort weer 
hoe bijzonder het was dat Gods stem te horen was. Ze hoorden het 
echt: “Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem.”  
 
Geloofservaringen zijn meestal niet zo bijzonder als beschreven in 
Lucas. Soms hoor je ervan en je kan dan de verkeerde conclusie 
trekken dat jij niet zo’n goede gelovige bent omdat jij nooit zo’n soort 
krachtige ervaring hebt meegemaakt.  
 
Maar zijn jouw en mijn 
ervaringen dan minder? 
Nee. Ze zijn wel anders. Ik 
noem het knipoogjes van 
God. Soms zomaar onder 
een gebed in een kerkdienst 
dat je in één keer denkt: dit 
woord is voor mij of dit lied 
had ik nu net nodig. Voor 
mij is de tekst van Lucas aan 
aanwijzing dat we mogen 
geloven in een God die zich 
wil openbaren aan mensen. 
Dat hemelse licht is als een 
lamp voor onze voet en een 
licht op ons pad. Die 
ervaringen kan je niet met 
iedereen delen, want je kan 
zomaar een reactie krijgen 
alsof jouw ervaring 
complete onzin is. Soms 
moet je die ervaringen 
opbergen in je hart en ze 
tevoorschijn halen als je ze 
opnieuw nodig hebt. 



Maandag 14 maart           Zacharia 4 vers 1 – 7 
 
De tempel van Salomo ligt in puin. Maar Zacharia ziet geen puin, hij 
ziet wat het worden kan. Hij ziet de lamp in de tempel branden.  
Als priester was hij natuurlijk bekend met de kandelaar, de Godslamp, 
de lamp die altijd moest blijven branden, dag en nacht. Ten teken dat 
God aanwezig was.  
Maar de werkelijkheid was natuurlijk dat er nog geen tempel was. 
Immers de tempel lag in puin en in de tijd van Haggaï, Ezra en 
Nehemia bleek het een hele klus om de tempel weer te herbouwen. 
Het volk dat ermee bezig was werd hard uitgelachen. “Kijk toch eens 
naar de puinhoop die hier al heel lang ligt, steenhopen te over en jullie 
willen van dat gebroken puin een tempel bouwen?” Dat kregen ze 
vaak te horen en soms raakten ze ook zwaar ontmoedigd.  
In het visioen wordt aan Zacharia getoond dat het niet hun eigen 
kracht zal zijn waardoor het toch gaat lukken. Het is de Heer die zijn 
Geest stuurt waardoor het werk voltooid kan gaan worden. Hij en het 
volk mogen erop vertrouwen dat Zerubabel de topsteen van de 
tempel zal gaan leggen.  
 
Jezus trekt de lijn door met het beeld van de tempel: “Deze tempel 
wordt afgebroken, maar in drie dagen weer opgebouwd.” Velen 
vonden het een belachelijke uitspraak.  
 
We zijn op weg naar Pasen, het is nog niet zover, maar de lijnen 
worden wel uitgezet. 
 
Dinsdag 15 maart         Zacharia 4 vers 8 – 14 
 
Belofte en vermaning komen hier bij elkaar. In Zacharia is het duidelijk 
dat God aan zet is. De weggeworpen steen wordt een hoeksteen.  
Maar er gebeurt nog iets en dat is dat het volk erop gewezen wordt 
dat ze in het begin geen vertrouwen hadden.  Ze zijn teruggekeerd uit 
de ballingschap, berooid, arm en hun huizen zijn met stukken puin 
gebouwd. Als er dan een priester is die oproept om de tempel weer 
te gaan herbouwen, dan zullen velen verzucht hebben: eerst zien en 
dan geloven.  
 
Vertrouwen vraagt om overgave. Of, zoals Henri Nouwen ooit vroeg 
aan trapezewerkers: “Hoe krijgen jullie het voor elkaar om na de 
salto’s de vanger te pakken?” Toen antwoordden deze mannen: 
“Door helemaal niets te doen, we hoeven ons na de salto alleen maart 



uit te strekken en te vertrouwen op de vanger, want als we gaan 
proberen de vanger te pakken, dan hebben we kans dat we misgrijpen 
of nog erger, zijn armen breken. Nee we moeten niets doen, behalve 
ons uitstrekken.” 
 
De oerzonde is nooit ver weg van ons: we zijn het liefste zelf in control. 
Liever dat dan dat we leven met uitgestoken armen.   
Maar laat dat nu net de weg zijn die Jezus ons biedt: vertrouwen 
hebben in Hem, zijn ogen zijn op ons gericht, zijn doorboorde handen 
zijn naar ons uitgestoken. 
 
Woensdag 16 maart               Zacharia 5 vers 1 – 4 
 
Ik heb die vloek uitgevaardigd – spreekt de HEER van de hemelse 
machten. (Zacharia 5 vers 4)  
 
We leven in een tijd waarin geloof in God steeds minder wordt. Zeker 
een oordelende God die onrecht aan de kaak stelt en handelend 
optreedt 'is niet meer van deze tijd'.  
In de geschiedenis zijn er ook tijden geweest waarin geloof in God 
minder was. In Zacharia’s tijd was er zeker ook twijfel aan het 
handelend optreden van God. De tekst van vandaag geeft aan dat er 
een vloek wordt uitgesproken over de stelende en liegende mensen. 
God neemt onrecht serieus, Hem ontgaat niets, eens komt er een dag 
van oordeel. Als dat er niet zou zijn en we alleen geloven in een 
liefhebbende God die onrecht door de vingers ziet – wat nogal eens 
gezegd wordt – dan gaan we voorbij aan de heiligheid van God, in 
Hem is totaal geen duisternis...  
 
Vanuit het nieuwe verbond mogen we weten dat de vloek voor de 
zonde is afgewenteld op de Zoon van God die de zonde van de 
wereld droeg, die van toen maar ook die van vandaag. 
 
Dank God voor zijn heiligheid en voor zijn redding, ook voor jou. 
 
Donderdag 17 maart                    Zacharia 5 vers 5 – 11  
 
‘Dat is een meelvat; daarop houdt heel het land zijn blik gericht.’ 
(Zacharia 5 vers 6) 
 
Vandaag lezen we van een meelvat waarin een vrouw zit, een beeld 
van de zonde in de wereld. Het visioen eindigt met een tempel die 



gebouwd wordt voor het vat wat op een voetstuk wordt gezet. In 
plaats van brood wat leven geeft, geeft dit meelvat zonde en 
verdorvenheid.  
Wat een treffend beeld van het aanbidden van de wereld, het zoeken 
naar vervulling, het op een voetstuk plaatsen van zaken die je geen 
goed doen.  
Wederom kunnen we dit stuk ook lezen vanuit onze nieuwe bril, vanuit 
het geloof in een reddende God. Hij heeft ons eeuwig brood 
gegeven, wij worden verzadigd met Zijn woord.  Wij mogen Hem 
aanbidden, dicht bij Hem zijn, omdat de weg geopend is door het 
offer van Zijn Zoon. 
 
Dank God voor het dagelijks brood dat we van Hem ontvangen en 
vertel Hem hoeveel je van Hem houdt. 
 
Vrijdag 18 maart                    Zacharia 6 vers 1 – 8   
 
‘Let op, de paarden die uitrijden naar het noorden zullen ervoor 
zorgen dat mijn woede daar tot bedaren komt.’ (Zacharia 6 vers 8) 
 
Hier krijgt Zacharia een visioen over het einde der tijden, wanneer het 
oordeel van God over de aarde komt. Ook Openbaring spreekt over 
dit oordeel (Openbaring 6).  
We lezen over de woede van God over het onrecht in de wereld. Als 
we daar lezen van het oordeel, lezen we ook van de rechtvaardigen 
die gered worden. God komt met Zijn oordeel; dat staat vast. Dat het 
lijkt alsof Hij talmt komt omdat Hij nog de gelegenheid wil geven aan 
mensen om tot Hem te komen.  
 
We zien veel onrecht en leed in de wereld. De pandemie treft 
iedereen. Lijden is overal. We hebben een keuze: geloven we in de 
afwezige God en kiezen we onze eigen weg, of geloven we in een 
rechtvaardige liefdevolle God die tot zijn doel komt op zijn tijd? Wat 
is daarop jouw antwoord? 
 
Dank God voor zijn rechtvaardigheid en zijn bewogenheid met deze 
wereld en dat wij dat nu al mogen ervaren.   
 
 
 
 
 



Zaterdag 19 maart               Zacharia 6 vers 9 – 15  
 
“Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Let op, een man met de 
naam Telg, die aan de stam zal uitbotten, herbouwt de tempel van de 
HEER.” (Zacharia 6 vers 12) 
 
Hoop doet leven; en dat zien we hier ook. Na een aantal visioenen 
waar we bedrukt van kunnen worden volgt er hoop. Hoop op nieuwe 
tijden, hoop op het herbouwen van de tempel, hoop op herstel van 
de relatie met de Heer.  
De tekst speekt van een man met de naam Telg, een verwijzing naar 
de Messias. In Jeremia 31 vers 33 wordt gesproken over een nieuw 
verbond: ‘Ik zal de wet in hun binnenste leggen en die in hun hart 
schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.’ 
 
Zo wordt de nieuwe tempel gebouwd, met mensen die Gods geest 
ontvangen en samen een tempel van Hem mogen zijn. Bouw jij ook 
mee? 
 
Dank God voor zijn Geest die in ons gelegd is, waardoor wij levende 
bouwstenen van zijn tempel mogen zijn. 
 
Zondag 20 maart                   Zacharia 7 vers 1 – 14 

 
‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees 
goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen 
en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een 
ander kwaad te doen.’ (Zacharia 7 vers 9 – 10) 
 
Na de ellende en de verlossing komt de dankbaarheid, zo luidt het 
christelijk dogma.  
Voor het joodse volk lag dat anders. Daar was de traditie in de plaats 
van dankbaarheid gekomen. Ze vasten, maar wisten niet meer waarom 
dit nodig was. God was er niet van onder de indruk. Je eet toch ook 
voor jezelf? Dan vast je ook voor jezelf.  
 
Voor God is wat uit het hart komt belangrijk, niet wat door de mond 
naar binnen gaat. En dat hart, dat is juist het probleem, ook bij ons. 
Wat kan ons dat in de steek laten, terwijl we toch dachten beter te zijn. 
Wat is het dan goed om te beseffen dat we slechts uit genade leven. 
God verwacht niet van ons dat we perfect zijn, maar dat we ons door 



Hem laten leiden, 
elke dag weer. Dan 
geeft Hij ons oog 
voor de mensen 
om ons heen die 
Zijn liefde ook 
nodig hebben. 
 
Dank God voor zijn 
genade, zijn 
vergeving en zijn 
liefde voor ons.  
 
Laten wij ook 
bidden voor 
mogelijkheden om 
Gods liefde ook 
aan anderen door 
te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Maandag 21 maart                    Zacharia 8 vers 1 – 8   
 
Voor wie doe je het?  
 
Een belangrijke vraag uit hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 gaat over God en 
zijn liefde. Goede Vrijdag en Pasen zijn ook duidelijke tekenen van 
Gods liefde. In dit hoofdstuk lezen we acht uitspraken over Gods liefde 
voor zijn volk. Gods brandende liefde voor het volk.  
Hoewel het volk het verbond verbroken had, verklaart Hij hun zijn 
liefde en dat Hij weer bij hen zal wonen (zoals ten tijde van de 
Tabernakel en de Tempel van Salomo).  
De stad Jeruzalem krijgt nieuwe namen: stad van trouw en heilige 
berg. De stad zal weer bevolkt zijn met mensen, vele ouderen en het 
zal krioelen van de kinderen. Ook al achten zij het niet mogelijk, bij de 
Heer zijn alle dingen mogelijk. God zal zijn volk bevrijden. Hen vanuit 
oost en west terugbrengen naar het land. Zij zullen Zijn volk zijn en Hij 
hun God.  
In deze beloften lezen we dat de Here God van ons mensen blijft 
houden. Geloven doe je in en voor God die ons in Jezus Christus 
liefheeft. Immers, straks op Paasmorgen mogen we het opnieuw 
horen: Jezus is waarlijk opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. In 
Hem heeft God een nieuw verbond gesloten. 
 
Dinsdag 22 maart                   Zacharia 8 vers 9 – 17   
 
Geef de moed niet op!  
 
Dat geldt voor Israël maar ook voor ons als gelovigen uit de volkeren.  
Velen uit de volkeren zijn tegen het volk Israël. Tegelijk keren ook veel 
mensen zich tegen de volgelingen van Jezus Christus. Denk daarbij 
aan de vervolgde broeders en zusters. Voor beide geldt: spreek de 
waarheid, bewaar de vrede, wees eerlijk en rechtvaardig, doe een 
ander geen kwaad en pleeg geen meineed. In dat getuigenis doen wij 
God recht. Dan zal God Israël goed doen en met hen de gemeente. 
Toch laat de geschiedenis zien dat God toestond dat Israël verspreid 
werd over de volkeren. Pas in 1948 keerde het volk terug. De 
gemeente van Christus wordt in veel landen vervolgd. De vraag is: wat 
is Gods goed doen? Beseffen wij nog wat lijden betekent? De 
veertigdagentijd laat zien dat de lijdende Christus het goede van God 
was/is voor Israël en de volkeren. Hij laat zien hoe groot Gods liefde 
is, voor zowel Israël als voor de mensheid. God toont ons dat doordat 
Jezus is opgestaan uit de dood. 



Woensdag 23 maart                 Zacharia 8 vers 18 – 23   
 
“We hebben gehoord dat God bij u is.” 
 
Deze woorden staan in de context van een beeld dat nog geen 
werkelijkheid is. Het visioen gaat over de nieuwe toekomst van Gods 
wege. De mensen in de tijd van Zacharia waren teruggekeerd uit 
Ballingschap en hoorden woorden die haaks stonden op de 
werkelijkheid. Het werk van hun handen leverde niets op. De onvrede 
zat diep. Voor de volkeren waren ze vervloekt. Een beeld van een 
totaal andere werkelijkheid. Een visioen dat vertelt dat God van zijn 
volk houdt (tot op de dag van vandaag!). Hij zond immers de Here 
Jezus en Gods Geest wil nog steeds in mensen wonen. In Jezus 
Christus sloot God een nieuw verbond. Christus bracht daarvoor het 
offer! Zo werd de scheidingsmuur tussen Israël en de volkeren 
afgebroken.  
De God van Israël, de Vader van Jezus Christus is ook uw en mijn God.  
In Christus zijn wij verlost en mogen wij de Eeuwige dienen. De belofte 
van de nieuwe aarde is dat God alles in allen is.   
 
Donderdag 24 maart                   Zacharia 9 vers 1 – 10   
 
Nederig komt hij aanrijden op een ezel. 
 
Deze woorden doen ons denken aan Palmpasen. De vreugde van het 
volk dat juicht bij het binnenrijden van de vredevorst. Een vorst die 
rechtvaardig is en vrede brengt. Een vorst die nederig is, een dienaar. 
Die niet met de knoet komt, maar die komt dienen om het volk en de 
volkeren vrede te brengen.  
Juist in de veertigdagentijd is het goed om te beseffen dat het niet 
alleen om ons persoonlijk draait, maar ook om Israël en de volkeren.  
 
De Here Jezus is niet alleen gekomen om hen die geloven tot kinderen 
van God te maken. Hij is gekomen als de vredevorst die vrede brengt 
over Jeruzalem en voor de volkeren. Dat de werkelijkheid die hier 
geschetst wordt nog niet is, wil niet zeggen dat die werkelijkheid niet 
komt.  
Gods beloften zullen op zijn tijd bewaarheid worden. Vanuit die 
beloften mogen wij vandaag al leven.  
 
Er ligt een toekomst voor ons open, omdat Jezus de Overwinnaar is! 
 



Vrijdag 25 maart                 Zacharia 9 vers 11 – 17  
 
Jullie hoop is niet vergeefs geweest. 
 
Durven we nog te hopen? Of zijn we onze hoop verloren? Juist in de 
veertigdagentijd gaat het om hoop. Hoop op een betere wereld, een 
wereld die veilig is. Niet een wereld waarin je de kinderen met angst 
in het hart loslaat.  
Waarom een wereld die veilig is? Omdat God zich aan zijn verbond 
houdt. Het verbond dat Hij met Mozes sloot op de Sinaï, maar ook het 
nieuwe verbond dat Hij in Jezus Christus sloot. God zelf zal zijn volk in 
veiligheid brengen. Niet alleen de gemeente van Jezus Christus maar 
ook Israël. Op die dag, zeg de profeet, dat is de dag des Heren; de 
dag dat er een oordeel over de wereld gaat, een oordeel dat de 
volkeren treffen zal wanneer het tegen Israël optrekt.  
Het volk zal fonkelen als de edelstenen in de kroon van de 
hogepriester. Het volk zal in die tijd gezegend worden met een 
overvloed aan wijn en graan.  
Wat een heerlijke beloften in een periode waarin we het lijden van 
onze Heer gedenken.  
 
Zolang we maar niet in het lijden blijven steken en beseffen dat de 
Here Jezus de dood heeft overwonnen. Vanuit die belofte mogen we 
leven! 
 
Zaterdag 26 maart                  Zacharia 13 vers 1 – 6  
 
In onze tekst gaat het om de eindtijd. Voordat het zover is moet er wel 
wat gebeuren: grote schoonmaak! Weg met afgoderij en valse 
profetie. Die zogenaamde profeten, die in Gods naam mensen 
bedriegen, zullen moeten stoppen met hun praatjes. Laat ze met 
beide benen op de grond de aarde gaan verzorgen.   
Nu moet je niet denken dat deze profeten dorre broodpredikers 
waren. Nee, ze waren vaak enorm vurig en enthousiast. Vol passie 
verwondde men zichzelf met zwaarden en lansen, zoals we kunnen 
lezen in 1 Koningen 18 vers 28. De striemen en littekens op hun rug 
vertelden een verhaal van extase. Maar hoe aangrijpend ook, dit is 
niet het verhaal van de HEER God die in Jezus Christus ons mensen 
rein maakt en redt.  
In de eerste brief van Johannes horen we een soort toepassing bij de 
profetie van Zacharia. 



Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek 
altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in 
de wereld verschenen. (1 Johannes 4 vers 1)   
 
Zondag 27 maart                  Zacharia 13 vers 7 – 9 
 
Als Jezus vertrekt naar de Olijfberg zegt Hij: ‘Jullie zullen allemaal ten 
val komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de 
schapen zullen uiteengedreven worden.”’ (Marcus 14 vers 27)  
 
Dat is een citaat uit onze schriftlezing in Zacharia. De woorden prenten 
ons in dat het lijden van Jezus geen toevallige mislukking is. De tekst 
laat er geen twijfel over bestaan dat God zelf degene is die de herder 
als met een zweep slaat. Achter het lijden van de herder en achter de 
schapen die Hem in de steek laten, doemt God op.  
Jezus heeft erover gesproken op verschillende manieren: Hij moet 
naar Jeruzalem en lijden. De ‘Petrus in ons’ protesteert (zie 
bijvoorbeeld Matteüs 16 vers 21 en volgende verzen).  
Als Jezus vertelt over de goede herder die zijn leven geeft voor de 
schapen, is de reactie van veel mensen: Hij is bezeten, Hij is gek! 
Inderdaad; gek is het, gek blijft het, dat deze geslagen herder, door 
zijn dood, verloren schapen laat delen in het volle leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 



Maandag 28 maart                  Zacharia 14 vers 1 – 7  
 
Veel beelden worden gebuikt. De muren van Jeruzalem, de Olijfberg 
waar de HEER zijn voeten zal planten. De volkeren die tegen 
Jeruzalem ten strijde zullen trekken. Huizen die worden geplunderd 
en vrouwen die worden verkracht. Het ontzet je, als je het leest. Hier 
neemt de HEER God zelf het heft in handen neemt. Het is alsof Hij de 
volkeren uitdaagt: ‘Kom op! Ik zal oordelen.’ 
Vreemd en duister zijn ons deze woorden, maar ook de profeet Joël 
ziet de dag van de HEER als een gevecht, een vreselijk oordeel. Roep 
de volken op: ‘Bereid je voor op de strijd, smeed je ploegijzers maar 
om tot zwaarden. Sla de sikkel erin. Het is tijd om te oogsten. Zó talrijk 
zijn hun misdaden.’ 
 
Nabij is de dag van de HEER. Hij oordeelt! Jezus bidt op de Olijfberg 
of dat uur van Gods oordeel over al de misdaden aan Hem voorbij zou 
mogen gaan. Maar Gods oordeel komt op Hem af. ‘Donker werd het 
in het hele land omdat de zon verduisterde.’ (Lucas 23 vers 44) 
 
Dinsdag 29 maart                     Lucas 9 vers 51 – 56  
 
Jezus gaat vanuit Galilea naar Jeruzalem. Vastberaden om daar zijn 
missie te volbrengen. Vaak nemen joden een omweg om een 
confrontatie met Samaritanen te vermijden. Jezus neemt de kortste 
weg. Maar al snel voelen zijn leerlingen weerstand. Hun heer is niet 
welkom! Bot wordt gastvrijheid geweigerd. De Samaritanen zien dat 
Jezus onderweg is naar Jeruzalem. Niet naar de Gerizim, waar de 
Samaritanen God aanbidden. Deze bruutheid schiet Jacobus en 
Johannes in het verkeerde keelgat. Onmiddellijk moet dit gepeupel 
door God gestraft worden! ‘Heer, zullen we bidden om vuur uit de 
hemel?’ Zoals de profeet Elia bad om vuur. (2 Koningen 1 vers 10)  
 
Jezus gaat er niet op in, hij bestraft zelfs zijn leerlingen. De 
Mensenzoon is niet gekomen om mensen te vernietigen. Hij heeft een 
ander doel, een andere missie.  
In sommige handschriften vind je dat doel als een soort toelichting op 
dit gebeuren zoals in de Herziene Statenvertaling: ‘Want de Zoon des 
mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, 
maar om ze te behouden.’ 
 
 



Woensdag 30 maart                  Lucas 17 vers 20 – 17  
 
Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij heeft tien melaatse mannen beter 
gemaakt. Is dat niet een teken van de komst van Gods rijk? Met die 
vraag komen ze naar Jezus. Wanneer zal het komen? Jezus antwoordt 
dan: ‘Het Koninkrijk van God is bij jullie.’ Of zoals we lezen in de 
nieuwe vertaling: ‘Men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is 
het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’  
 
Hoe kun je dat verstaan?  
 
Is het niet Jezus zelf die op een verborgen wijze bij ons is en ons 
verbindt met God? Jezus die ons verbindt met arme broeders en 
zusters? Jezus die ons geneest? Zoals die melaatse mannen genezen 
zijn? Begint het koninkrijk niet daar waar we gaan danken voor Gods 
genade en Gods genezing? Begint het niet daar waar we Jezus gaan 
volgen?  
 
Gods Rijk is nog verborgen; maar in het contact met God en met 
zusters en broeders begint het. Heel teer maar onweerstaanbaar. 
 
Donderdag 31 maart                         Lucas 19 vers 28 – 40  
 
Hoe zou dat geweest zijn, de intocht te Jeruzalem met Jezus op een 
veulen dat bekleed was met de mantels van zijn leerlingen? En ook 
nog eens de kleden die ze voor Hem uit op straat legden zodat Hij als 
een koning ingehaald kon worden? Kunnen wij ons er een voorstelling 
van maken? 
 
Jezus had twee van zijn leerlingen opgedragen om een veulen dat in 
een dorp verderop vastgebonden stond los te maken en bij Hem te 
brengen. Dit veulen moest Hem de stad binnenrijden. En wanneer ze 
Jezus op het veulen hebben gezet beginnen ze met luide stem te 
juichen en God groot te maken om alle wonderen die ze hadden 
gezien. Toch is niet iedereen hier blij mee met dit hele feestgebeuren. 
Aan de kant staan enkele farizeeën achterdochtig te kijken. Ze vinden 
het maar niks en zeiden tegen Jezus: ‘Roep uw leerlingen tot de orde.’ 
Maar Jezus antwoordt hun en zegt: ‘Als zij zouden zwijgen dan 
schreeuwen de stenen het uit.’ 
 
Want Jezus wist wat er zou gebeuren. Hiermee overtrof Hij de 
farizeeën. 



Vrijdag 1 april                     Lucas 19 vers 41 – 48  
 
Toen ze de stad naderden werd Jezus geraakt door wat Hij zag. Hij 
huilde om de stad. 
Hij sprak als het ware de stad toe en zei: ‘Als je maar geweten had wat 
vrede teweeg kan brengen. Maar omdat je het niet weet zul je merken 
dat er tijden komen dat je door je vijanden belegerd zult worden. Ze 
zullen je omsingelen en insluiten om wat je hebt gedaan. Ze gaan je 
met de grond gelijk maken. Ook je kinderen zullen ze doden. Er zal 
zelfs geen steen op de ander blijven staan. Je hebt Gods ontferming 
niet willen herkennen.’  
Wat een pijn klinkt er in die woorden van Jezus door. De stad is zijn 
stad niet meer nu Hij ziet hoe afvallig deze is geworden. De tempel is 
besmeurd en is geen huis van gebed meer. Het is een rovershol waar 
handel wordt bedreven. Maar Jezus haalt als het ware de bezem 
erdoor en gaat lesgeven in hoe het wel moet gaan in de tempel. De 
mensen hangen aan zijn lippen. Maar het wordt Hem door de 
regeringsleiders niet in dank afgenomen. 
 
Zaterdag 2 april                       Lucas 20 vers 1 – 8  
 
Vandaag zien we dat de hogepriester en zijn handlangers steeds 
wantrouwender worden tegenover Jezus. Wanneer Jezus in de tempel 
de mensen onderwijst komen ze bij Hem. Ze willen Hem in het nauw 
drijven maar komen bedrogen uit. Ze vuren een aantal vragen op Hem 
af met de bedoeling Hem te kunnen pakken op grond van zoals ze 
vinden leugenachtige praktijken. Maar ze hebben mis gerekend. Er 
komt een tegenvraag van Jezus waar ze zo één twee drie geen kant 
me op kunnen. Het ene antwoord zal hen ongeloofwaardig maken 
want ze konden met Johannes ook al geen kant op. Maar zeggen ze 
dat Johannes in opdracht van de mensen doopte, krijgen ze de hele 
menigte over zich heen en daar zitten ze ook niet op te wachten.  
Ze kiezen voor de makkelijkste weg door te zeggen dat ze het niet 
weten. Waarop Jezus afwijzend reageert.  Boos keren ze Jezus de rug 
toe en zinnen in gedachten op wraak.  
 
Wie is hier nu overwinnaar, Jezus toch? 
 
 
 
 
 



Zondag 3 april                 Lucas 20 vers 9 – 19   
 
Jezus laat aan de hand van gelijkenissen zijn luisteraars zien hoe ze 
tegen bepaalde situaties aan kijken. Ook vandaag vertelt Hij een 
gelijkenis. 
 
Er is een man die een wijngaard aan legt en aan wijnbouwers verpacht. 
Zelf gaat hij naar het buitenland. Dan breekt de oogsttijd aan en stuurt 
hij een knecht naar de wijnbouwers om een deel van de opbrengst in 
ontvangst te nemen. Echter, de wijnbouwers gunnen de eigenaar niks 
van de opbrengst en sturen de knecht met lege handen weg. Dit 
gebeurt tot drie keer toe. Als laatste stuurt de eigenaar van de 
wijngaard zijn eigen zoon. Die zullen ze vast geen kwaad doen. Maar 
de zoon doden ze. Dan stelt Jezus de vraag: ‘Wat zal de eigenaar nu 
doen?’   
De wetsgeleerden en hogepriesters geven er hun eigen draai aan en 
zinnen op wraak ten aanzien van Jezus. Ze staan te popelen om Hem 
te kunnen pakken. Alleen de angst voor de menigte die aan de lippen 
van Jezus hangt houdt hen nog tegen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandag 4 april                    Lucas 20 vers 20 – 26  
 
Ze geven niet op, de wetsgeleerden en farizeeën. Ook in dit 
Bijbelgedeelte proberen ze op slinkse wijze Jezus te kunnen pakken. 
Ze zetten spionnen in die zich als rechtvaardigen moeten voordoen. 
De wolven in schaapskleren. Eerst stellen ze zich open op tegenover 
Jezus en geven zogenaamd toe dat wat Jezus zegt en leert juist is, en 
in alle oprechtheid aan de mensen leert hoe ze moeten leven zoals 
God het bedoelt. Maar toch proberen ze Jezus om de tuin te leiden 
met de vraag of het geoorloofd is om belasting aan de keizer te 
betalen. Ze hielden er echter geen rekening mee dat Jezus hun harten 
doorgrondde en hen om een denarie vroeg. Hij vroeg hun van wie de 
afbeelding op dit muntstuk was. Hun antwoord was dat het van de 
keizer was. Waarop Jezus zei: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de 
keizer en aan God wat God toebehoord.’  
Tja, wat moet je nu met zo’n antwoord. Gefrustreerd doen ze er het 
zwijgen toe. 
 
En zo is Jezus weer Overwinnaar, ook in deze discussie. 
 
Dinsdag 5 april                  Lucas 20 vers 27 – 40 
 
Het woord van de Allerhoogste klinkt in dit Evangelie tot ons door 
over het cruciale thema van de opstanding uit de doden. Er 
verschenen Sadduceeën voor Jezus, leden dus van een politieke en 
religieuze groepering binnen het Jodendom, zij stelden zich in die tijd 
op als een soort geestelijke keuringsdienst. Zij stelden aan Onze Lieve 
Heer een reeks onuitputtelijk, nutteloze en misplaatste vragen. Ze 
maakten gebruik van een reeks wereldse criteria, terwijl de komende 
wereld een andere zal zijn.  
Als we uitgaan van verkeerde basisgegevens, kan het ook niet missen 
dat we met verkeerde conclusies komen. Als we op aarde meer 
zouden liefhebben, dan zouden we ons minder hoeven te verbazen 
over het bijzondere karakter van de liefde, die ons over de hemel 
wordt toegezegd.  
 
De vijftig jaar geleden overleden schrijver Godfried Bomans sprak ooit 
over de hemel: ‘Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan. Dat is 
ook niet erg, want dan begint het verblijven bij een gastheer die zo 
boeiend is dat de tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt.’ 
 
 



Woensdag 6 april                   Lucas 20 vers 41 – 47 
 
Jezus spreekt over drie zonden wanneer het gaat over de religieuze 
leiders van die tijd.  
Allereerst spreekt hij over een zekere arrogantie, het elitaire en 
arrogante gedrag van de Schriftgeleerden. Ze willen graag erkend 
worden als belangrijke religieuze mensen.  
Op de tweede plaats bedriegen ze juist die mensen, die bescherming 
behoeven.  
Op de derde plaats proberen ze zich beter voor te doen dan dat ze 
zijn. Hun vrome gedrag lijkt als het ware een soort gordijn op te 
houden, waar men vooral niet achter mag zien.  
 
Er is bij onze hemelse Vader niet het verlangen, dat wij onze religieuze 
ijver publiekelijke breed tentoonstellen. En vooral de vastentijd 
benadrukt om te handelen, zoals wij o.a. bij Matteüs in het zesde 
hoofdstuk lezen: ‘Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand 
doet.’  
 
De recentelijk overleden aartsbisschop Desmond Tutu zei eens: ‘We 
worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed, omdat we 
bemind worden.’  
Moge velen deze vriendelijke wereldombudsman en icoon voor vrede 
en gerechtigheid nog lang herinneren. Zijn nagedachtenis zij tot 
zegen. 
 
Donderdag 7 april                        Lucas 21 vers 1 – 4  
 
Op de binnenplaats van de tempel in Jeruzalem stonden in de tijd van 
Jezus dertien collectebussen opgesteld. Men maakte door een gift 
een keuze voor de verschillende tempeldoeleinden. Elke collectebus 
was aan de bovenzijde gemaakt in de vorm van een trompet. Het 
muntgeld dat er niet als tempelbelasting maar als vrije gift inviel, kon 
je vanwege de constructie op grote afstand in de onderstaande kist 
horen vallen. Het geruisloze en soms ritselrijke papiergeld van onze 
tijd kende men niet. Er waren verschillende munten, groot en klein, 
van goud, zilver of koper. Het gekletter van zware munten was altijd 
hoorbaar, waarschijnlijk was het ter bemoediging daarom zo 
geconstrueerd. Er vielen regelmatig luide geschenken in de schatkist, 
die door het geluid de aandacht van de omgeving trokken.  



Maar Jezus zag een arme vrouw, die haar schamele bedrag geruisloos 
aan de Heer gaf. Haar gave was er een van opoffering en niet uit 
rituele noodzaak.  
 
In het kader van de rijken denk ik aan een uitspraak van ds. Martin 
Luther King: ‘De tijd is altijd rijp, om te doen wat goed is.’ 
 
Vrijdag 8 april                      Lucas 21 vers 5 – 9 
 
Als Jezus over de ondergang van de tempel, de stad en het einde van 
de wereld spreekt, dan zullen ook toehoorders van vandaag de dag 
zich de vraag stellen, hoe dit alles te overleven.  
Vergis je niet, Jezus zegt ons niet dat we dit uit eigen kracht of wijsheid 
kunnen opbrengen. Zoals een atleet traint voor een goed 
uithoudingsvermogen, zo moet de christen ook trainen voor spirituele 
krachtsinspanningen, om beproevingen van de tijd te doorstaan.  
 
We volharden, omdat we door onze Overwinnaar verlost zijn. We 
verdragen, omdat we kinderen van één Vader zijn, afhankelijk van 
hemelse genade. Zoals Johannes in zijn brief schrijft: ‘Want de 
duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds.’  
Alle tekenen die Jezus aan zijn leerlingen beschreef, zijn de afgelopen 
2000 jaar op de wereld gezien en beleefd. Van de tempel van 
Jeruzalem is slechts een fragment bewaard gebleven. Belangrijker is 
dat ons leven gevoegd is aan de geestelijke Hoeksteen Jezus.  
 
Hoe moeten wij juist in donkere tijden leven? Nelson Mandela sprak 
daarover: ‘De goedheid van een mens is als een vlam, die wel 
verborgen maar niet gedoofd kan worden.’ 
 
Zaterdag 9 april                  Lucas 21 vers 10 – 19 
 
Als je in Christus geloofd, dan mag je innerlijke rust vinden, dat 
Christus Zijn woord gegeven heeft dat we niet verloren zullen gaan. 
Door Christus te dienen kunnen we veel verliezen, maar nimmer de 
ziel. De wereld kan gelovigen beroven van eigendommen, vrienden, 
land, vrijheid, gezondheid en zelfs het leven. De wereld heeft dit reeds 
ontelbare malen gedaan, vanaf de dagen van de heilige Stephanus 
tot vandaag. Maar niemand kan een Christen beroven van de liefde 
tot Hem.  
“Ik ben ervan overtuigd”, zo schrijft Paulus aan de Romeinen, om dan 
vervolgens een lange lijst op te sommen van zaken waarvan wij 



gescheiden zijn. Paulus haalt er zelfs de dood en het leven bij, van 
engelen, koninkrijken en veel meer. En dan eindigt hij dat niemand 
hem kan scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus, onze 
Heer. Opvallend is het woord ‘onze’, waarvan hij hoopt dat u instemt.  
 
Bisschop Oscar Romero sprak: “We zijn een pelgrimskerk, onderhevig 
aan misverstanden en vervolging. Maar wel een kerk die sereen loopt, 
omdat het de kracht van liefde draagt.” 
 
Zondag 10 april                  Lucas 21 vers 29 – 38 
 
Vandaag Palmpasen, Jezus’ feestelijke intocht in Jeruzalem. Komende 
vrijdag het lijden en sterven van Christus. Volgende week Paasfeest, 
de dood overwonnen, de weg naar de hemel voor ons vrijgemaakt. 
Elke dag heeft zijn eigenheid, eigen emotie, eigen tijd. 
De lezing van vandaag staat met één been midden in de tijd en met 
één been in de eeuwigheid. Jezus verzekert: ‘Deze generatie zal zeker 
niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt.’  
Maar inmiddels zijn we zo’n tweeduizend jaar verder. Loog Jezus? 
Nee, want ‘hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden 
zullen nooit verdwijnen.’ 
Wij zijn mensen van de agenda en van de klok. Het Griekse woord 
daarvoor is ‘chronos’. De tijd – uren, dagen, maanden, jaren – die met 
elke tik van de klok voorbijglijden.  
Het Nieuwe Testament gebruikt een ander woord om Gods gevoel 
van tijd aan te geven: ‘kairos’. De juiste tijd, Gods tijd. Wees 
waakzaam, want het koninkrijk van God is nabij.  
Dat kunnen we niet meten met de stopwatch, maar alleen verwachten 
in een gelovig hart. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandag 11 april                     Lucas 22 vers 1 – 6 
 
Brood en dood staan centraal in de lezingen van deze week. Twee 
woorden die rijmen, maar menselijkerwijs niet met elkaar te rijmen zijn. 
Ze komen samen in het spreekwoord: de één zijn dood is de ander 
zijn brood. Toch bidden we niet: ‘Geef ons heden ons dagelijks dood.’ 
 
Brood is leven. Op het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach 
genoemd wordt, blijkt dat Jezus zijn leven gaf als brood voor allen. 
Niet het brood van de dood, maar van leven tot in eeuwigheid. 
 
Op de achtergrond zijn Judas Iskariot, de hogepriesters en 
Schriftgeleerden, opgestookt door de Satan, in het geniep Jezus’ 
dood aan het bekokstoven. In de schaduwen wordt er gekonkeld, 
Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om 
Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken. 
Zijn onopgemerkte ‘gunstige gelegenheid’ werd uiteindelijk werkelijk 
een gunstige gelegenheid, namelijk het Paasfeest dat we in alle 
openheid mogen. 
 
Dinsdag 12 april                      Lucas 22 vers 7 – 13 
 
Rond Pasen zijn we het niet zo gewend om een uitgebreide maaltijd 
klaar te maken, dat past meer bij Kerst. In veel huishoudens duurt de 
voorbereiding dagenlang: wat gaan we precies eten, hoeveel gangen, 
kunnen we het nog exclusiever maken, wat wordt de tafelschikking, 
moeten we nog nieuw servies en bestek? 
Zoiets is ook in de lezing van vandaag aan de orde. Het Pesachmaal 
moet worden voorbereid. Jezus stuurt Petrus en Johannes eropuit. 
Maar het verrassende is dat ze zich helemaal niet met al die praktische 
vragen bezig hoeven te houden. Vrijwel alles staat al klaar. Die man 
met die kruik water, die zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is 
ingericht: maak het Pesachmaal daar klaar. En zo gebeurt het ook. 
 
Christus, het levende brood, zegt ons hier dat we ons niet te veel met 
praktische randzaken bezig hoeven te houden, maar ons moeten 
concentreren op de kern. Het koninkrijk van God is nabij.  
 
Het gaat niet om het bestek. Het gaat om de maaltijd. 
 
 
 



Woensdag 13 april                   Lucas 22 vers 14 – 23 
 
Jezus zegt: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te 
eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik zal 
geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft 
gevonden in het koninkrijk van God.’ 
Twee termen springen eruit in deze lezing: ‘hevig verlangen’ en 
‘vervulling’. Heel deze veertigdagentijd en in het bijzonder deze 
goede week, leven we tussen hevig verlangen en vervulling in. Wat 
mogen we ons gezegend weten wanneer Jezus Christus uitspreekt 
hevig te verlangen om samen aan de maaltijd te gaan, ook met ons 
als wij het heilig avondmaal mogen vieren. Laten wij dan ook hevig 
verlangen om deel te nemen aan het avondmaal. 
 
Het lijden en sterven van Jezus Christus, maar vooral zijn overwinning 
op de macht van de dood, vormen de vervulling van het Pesachmaal. 
Christus is zelf het paasoffer van bevrijding, brood dat gebroken 
wordt, de beker die rondgaat. 
 
Geloven is blijvend leven tussen hevig verlang en vervulling, zoals 
Jezus het ons heeft voorgeleefd. 
 
Donderdag 14 april                Lucas 22 vers 24 – 34 
 
Wat kan het leven vaak toch plotseling anders lopen dan we 
verwachten. Opeens is alles anders. Zo lezen we ook in de tekst van 
vandaag, op deze Witte Donderdag, de dag waarop Jezus zijn 
leerlingen leert het heilig avondmaal te vieren om zijn dood en 
opstanding te gedenken. 
Het ene moment ligt Petrus aan en ontvangt brood en wijn van Jezus 
Christus, en het volgende moment hoort hij dat hij tot zijn schrik dat 
hij Jezus zal verloochenen. 
Maar daar tussendoor horen we van een belofte. Jezus zegt: ‘Ik 
bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader mij voor het 
koningschap bestemd heeft.’ Dat is een onvoorstelbare belofte.  
Vandaag wordt in kerken wereldwijd het avondmaal gevierd, 
ontvangen we net als Petrus brood en wijn. En net als Petrus zullen 
ook wij fouten maken, Jezus verloochenen, God en onze naasten 
onrecht doen. Maar ook tegen ons zegt Christus: jij bent bestemd om 
koning te zijn, om koningin te zijn in Gods hemelse rijk.  
 
Wat een belofte! 



Vrijdag 15 april                      Lucas 23 vers 44 – 49  
 
Tussen twee misdadigers in hangt Jezus daar aan het kruis. Allerlei 
gehoon en gespot wordt er op Hem afgevuurd. “De lasteraars gaan 
in het rond, de ontaal tuimelt uit hun mond, de spotlach spat van hun 
gezichten.” (NLB 31a)  
Het lijkt erop dat er niemand is die ook nog maar enig respect heeft 
voor deze rechtvaardige Man van wie zijn volgelingen zoveel verwacht 
hadden. Onrecht gedaan aan een onschuldige – het wordt alsmaar 
donkerder. Zelfs zó donker dat op het midden van de dag er drie uur 
lang diepe duisternis is. ‘Eli, Eli, lama sabachtani’ wat betekent ‘Mijn 
God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ 
 
Goede Vrijdag? Jezus Overwinnaar? Het lijkt er hier niet op. Maar 
Jezus geeft zich helemaal over, tot het einde toe. Met de woorden van 
Psalm 31 spreekt Hij hier – voorlopig – zijn laatste woorden uit: Vader, 
in Uw handen leg ik mijn geest. 
Het voorhangsel in de tempel is ondertussen gescheurd. Een teken 
dat toch niet alles verloren blijkt te zijn… 
 
Zaterdag 16 april                   Lucas 23 vers 50 – 56 
 
Het is Stille Zaterdag vandaag. In linnen doeken gewikkeld is Jezus 
naar zijn laatste rustplaats gebracht, zouden wij zeggen, en in het graf 
gelegd door Jozef van Arimathea. Hij was één van de raadsheren die 
het niet eens was met wat er besloten was om met Jezus te doen. Hij 
zag in Jezus een rechtvaardig man en wilde Hem op gepaste wijze 
begraven. 
Twee dingen vallen op. Jezus wordt in een rotsgraf gelegd. Dat is iets 
wat alleen rijke mensen zich konden veroorloven. En als tweede valt 
op dat Hij in een nieuw graf gelegd wordt. Dat wordt vast niet zomaar 
vermeld… Dat Jezus als eerste in dit graf gelegd wordt, mag een 
troost zijn voor ons allemaal. Híj was er voordat wij in ons graf gelegd 
worden. Daarbij komt dat Jezus het graf ook van karakter veranderd 
heeft. Want Hij is er niet gebleven. Hij is eruit opgestaan. Door dat te 
doen, is Jezus Overwinnaar! 
 
Zondag 17 april                              Lucas 24 vers 1 – 11 
 
Wie een verlies geleden heeft, zal wellicht van tijd tot tijd de plek 
bezoeken waar de laatste rustplaats is van zijn/haar dierbare. 
Misschien is het wel bij uitstek een plek van herinneren en gedenken. 



Was dat het voor de vrouwen ook? In ieder geval gaan zij op die eerste 
dag van de week naar het graf waar Jezus is neergelegd. Hun diepe 
verbondenheid met Hem willen ze laten blijken. Maar tot hun grote 
schrik blijkt het graf leeg. Jezus is er niet meer! Hoewel Hij dat zelf al 
meerdere keren gezegd heeft, dat de Mensenzoon moest lijden en op 
de derde dag op zou staan, komt het niet bij de vrouwen op dat dit 
ook werkelijk zo gebeurd is. 
Engelen moeten hen daarop attent 
maken: ‘Waarom zoeken jullie de 
Levende bij de doden?’  
 
Wanneer de vrouwen het zich 
herinneren, keren ze terug naar de 
leerlingen van Jezus en vertellen 
hun wat ze hebben meegemaakt.  
 
‘Dood, waar is je macht, waar is je 
prikkel gebleven? Jezus leeft en ik 
zal leven. Jezus Overwinnaar!’ 
 
Maandag 18 april                       Lucas 24 vers 13 – 35 
 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
 
Tijdens Jezus’ rondwandeling door Israël hebben heel veel mensen 
dat aan den lijve ervaren. Dat schiep hoge verwachtingen hoe het 
allemaal verder zou gaan. Maar na de afgelopen dagen in Jeruzalem 
is alle hoop vervlogen. Net als zo velen zijn de twee uit Emmaüs diep 
verdrietig en teleurgesteld dat het nu allemaal afgelopen lijkt te zijn. 
Jezus zal niet meer verschijnen, dus zal er ook niets nieuws meer 
komen… 
 
Of toch wel? Want wanneer ze terug slenteren naar huis, komt er 
Iemand bij hen lopen. Deze man, die ze niet zo gauw herkennen, legt 
hen uit dat alles wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth al in de 
Schriften beschreven staat. Eenmaal thuis aangekomen, nodigen zij 
deze Man uit om bij hen te blijven. Hun ogen worden geopend op het 
moment dat Hij het brood breekt en de zegen uitspreekt.  
Hier, in dit huis, is Jezus zelf aanwezig. En er verandert werkelijk iets: 
voor deze twee mensen wordt alles nieuw.  
 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Zijn grote naam: Jezus Overwinnaar.       
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