
 

Dagboek veertigdagentijd 2023 

DAG AAN DAG huisliturgie 
Dit boekje wordt u aangeboden door  

de kerken van Belt-Schutsloot, Wanneperveen, 
Vollenhove, Sint- Jansklooster en Zwartsluis 



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 Here 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 22 februari. 
 
Dit jaar is het thema ‘Op weg naar Pasen met Marcus’ waarbij we zijn 
evangelie gaan lezen, afgewisseld met een enkele psalm die past in 
deze tijd, geïnspireerd door dat voor velen bekende lied. 
 
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 leeft en ik met Hem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dagteksten zijn dit jaar geschreven door Adri Bloemendal, Pim 
Durieux, Jan Stap, Heidi Kramer, Arjen van der Spek, Douwe 
Wijmenga, Gerwin Timmer, Arend Dekker, Arend de Braak en de 
Rooms Katholieke Kerk Vollenhove.  
 
Ontwerp omslag: Majorie Rook  



Woensdag 22 februari                   Marcus 8 vers 27 – 33 
 
Stel je voor: een jonge vrouw die met enthousiasme in de kerk het 
geloof belijdt. En ze hoopt dat ze hierdoor in haar leven gezegend zal 
worden. Maar dan wordt ze ziek en verliest ook nog eens haar baan. 
In haar verwachtingen wordt ze diep teleurgesteld. Hoe is het 
mogelijk?  
 
Iets dergelijks zien we bij Petrus. Als haantje de voorste is hij het die 
op de vraag van Jezus uitroept: ‘U bent de Messias!’ Maar even later 
blijkt dat hij nog niet begrepen heeft wat dat inhoudt. De Messias zal 
moeten lijden en dat is iets wat Petrus maar moeilijk kan verteren.  
 
De weg van Jezus gaat soms zo anders dan wij denken. Je zou er 
somber van kunnen worden. Maar dan blijkt dat het leven dat Jezus 
brengt pas door het lijden en de dood heen tot stand kan komen. Dat 
is wat Marcus ons wil laten zien.  
Zo vormt dit Bijbelgedeelte een kantelpunt in dit evangelie.  
 
Laten we de komende weken Marcus volgen op weg naar Pasen. 
 
Donderdag 23 februari               Marcus 9 vers 2 – 13 
 
Ook in dit gedeelte is er een hoofdrol voor Petrus.  
Zes dagen nadat hij zijn belijdenis heeft uitgesproken én nadat hij 
gehoord heeft dat Jezus zal moeten lijden en sterven, krijgt hij samen 
met Jakobus en Johannes een bemoediging. Op een hoge berg 
verandert Jezus van gedaante. Zijn kleding wordt glanzend wit door 
de glorie van God. Mozes en Elia verschijnen en zij vormen de 
vertegenwoordigers van het Oude Testament, de wet (Mozes) en de 
profeten (Elia). Een wolk overdekt hen; die wolk staat symbool voor 
God zelf. En vanuit de wolk worden ze opgeroepen naar Jezus te 
luisteren.  
 
De weg van Jezus gaat door de diepte heen. Het leven kan soms 
zwaar zijn en veel teleurstelling met zich meebrengen. Maar dwars 
door alles heen klinkt de blijde boodschap: God laat de volheid van 
zijn liefde zien in heel Jezus’ leven en sterven.  
 
Laten we daarom ons oog gericht houden op Hem. Laten we luisteren 
naar zijn woord en Hem volgen. Dan zal zijn licht in onze duisternis 
doorbreken. 



Vrijdag 24 februari                  Marcus 9 vers 30 – 37 
 
Wie is de belangrijkste? Hoe vaak zijn wij met die vraag bezig? Als op 
school de rapporten worden uitgedeeld en cijfers worden vergeleken. 
Als we onszelf spiegelen aan collega’s of vrienden en vriendinnen. Als 
we kijken naar onze inzet voor de kerk of voor onze medemensen. Zo 
makkelijk kan het gevoel in je sluipen dat je het toch wel beter doet 
dan anderen…  
 
De leerlingen ontkomen er in ieder geval niet aan. Ze maken er ruzie 
over wie de belangrijkste is. En dat nota bene nadat ze voor de tweede 
keer van Jezus gehoord hebben dat Hij zal moeten lijden en sterven. 
Het wil er nog niet in dat God anders kijkt en denkt dan wij mensen. 
De minste willen zijn, de ander dienen - dat is de weg die Jezus zal 
gaan. Want Hij heeft oog voor de minsten, de verliezers, de kleinen. 
Voor allen die op een of andere manier buiten de boot vallen.  
 
Want God maakt geen onderscheid. Iedereen is bij Hem welkom om 
door Hem een nieuw mens te worden. 
 
Zaterdag 25 februari         Marcus 10 vers 13 – 16 
 
Dit is een van de weinige keren dat Jezus boos wordt: wanneer de 
leerlingen kinderen tegenhouden om naar Hem toe te gaan. Iedereen 
mag bij Hem komen; niemand wordt uitgezonderd. Dat is de 
bemoediging die uit dit verhaal naar voren komt.  
 
Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, je bent welkom bij Jezus.  
 
Tegelijkertijd krijgen we ook een opdracht mee. Want over de 
hoofden van de kinderen heen, roept Jezus ons op om te worden als 
kinderen. Dan zullen we het koninkrijk van God ontvangen. Worden 
als kinderen, in geloof en vertrouwen.  
Als je een kind iets belooft, zal hij het geloven. Zo mogen we de 
woorden van God aannemen en ons leven erop bouwen. Niet te 
ingewikkeld doen. Vragen stellen kan nuttig zijn, maar blijf er niet mee 
aan de gang. Het gaat om aanvaarden en vertrouwen.  
 
En misschien mogen we de lijn nog wel verder doortrekken. Je mag 
ook als een kind opgaan in het leven, in spelen en genieten, gewoon, 
omdat je het krijgt. Blij zijn als kinderen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zondag 26 februari             Marcus 10 vers 17 – 22 
 
Dit is een Bijbelgedeelte waar ik vaak toch wat onrustig van word. Een 
man, van wie wij zouden zeggen dat hij goed leeft, gaat somber bij 
Jezus weg. De opdracht die hij nu krijgt, alles weggeven en Jezus 
volgen, kan hij niet volbrengen. Natuurlijk, je moet het verhaal in de 
context lezen. Wij krijgen niet allemaal dezelfde opdracht als deze 
man. Je kunt toch niet zomaar alles weggeven? En dat is ook zo. 
Tegelijkertijd blijft het knagen. Wij zijn rijk. Zoveel mensen in de 
wereld hebben veel minder dan wij. Wat hebben we voor hen over? 
Geven we alleen van onze rijkdom, wat we zelf wel kunnen missen? En 
wat hebben we over voor het evangelie? Kunnen we ook een offer 
brengen, in geld, tijd en/of energie? Het brengt me bij het offer van 
Jezus. Hij gaf zichzelf in de dood om ons het leven te schenken. Heer, 
laat mij U liefhebben met hart en ziel, met geld en goed, en mijn 
naaste als mijzelf. 

 
Maandag 27 februari                  Marcus 10 vers 23 – 31 
 
Alle dingen zijn mogelijk bij God. 
 
Een bijzondere uitspraak van Jezus, die we wel binnen de context 
moeten lezen. Alle dingen, waar gaat dat over? In dit gedeelte gaat 
het over het behoud van een mensen. Op zich al moeilijk, de losprijs 
was het leven van Jezus zelf. Echter voor behoud zijn twee zaken 
nodig: een gever (God) en een ontvanger (wij). En juist bij rijke mensen 
is dat laatste het probleem. In Afrika, waar ik jaren als zendeling heb 
geleefd, heb ik geleerd dat juist arme mensen het belang van relatie 
hoog in het vaandel hebben staan. Relatie, de taal van de liefde, is dat 
ook niet de taal van God? Rijke mensen hebben hun handen vaak vol 
met zaken die in het hier en nu zo belangrijk lijken. Arme mensen 
kennen de waarde van belangrijke zaken. 
 
Kan er iemand behouden worden? Onmogelijk, behalve bij God. Wij 
kunnen onszelf niet behouden; onze inspanning, ons eigen zwoegen, 
het voegt niets toe. Mission impossible. Hier vraagt Jezus naar: kiezen 
voor Jezus is het kiezen om je eigen handen leeg te maken, het 
loslaten van eigen keuze, eigen tijd, eigen geld, eigen goed. Je 
toekomst - je leven - overgeven in Zijn hand. Laat los en laat God. Bij 
mensen onmogelijk, bij God is alles mogelijk.  
 
Volg jij ook? 



Dinsdag 28 februari          Marcus 10 vers 32 – 34 
 

Spreken over de toekomst. 
 
Gisteren ging het gedeelte over het volgen van Jezus. De discipelen 
hebben deze keuze gemaakt, jij toch ook?  
Nu zijn we onderweg. Op naar Jeruzalem, en ik kan je zeggen, het is 
een hele klim. Jezus liep voorop, hij kon niet wachten om er te komen, 
maar… heeft hij er ook bij gezegd wat er ging gebeuren?  
De discipelen vroegen er nog maar een keertje naar, hadden ze het 
wel goed verstaan? Waarom had Jezus toch zo’n haast om er te 
komen? Had hij niet gezegd dat hij daar terecht gesteld zou worden? 
Dat hij veroordeeld zou worden? Dat hij overgeleverd zou worden, 
bespuugd, gegeseld en gedood? Waarom bleef hij maar doorlopen, 
kan hij niet een andere routen nemen, er nog een nachtje over slapen? 
We kunnen toch ook naar Kapernaüm, gezellig aan het water, 
genieten van de vis, de boottocht. Waarom dat lijden, waarom die 
stappen naar het onvermijdelijke? 
 
En nog een keer legt Jezus het uit: 
En na drie dagen zal Hij opstaan… 
 
Het ongerijmde wordt werkelijkheid, voor wie geloven wil. 
 
Woensdag 1 maart                      Marcus 10 vers 35 – 40 
 
Het is voor hen, voor wie het bereid is. 
 
Gisteren stonden we stil bij het geloof. Geloof in de machtige Heer, 
geloof in de toekomst die zeker is. Jakobus en Johannes geloven het. 
Zij zien zich al zitten in die eeuwigheid. Samen met Jezus als koning in 
het nieuwe koninkrijk. Heersen over de wereld. De weg is soms lang 
en zwaar, maar de toekomst is zeker. Eens komt er een dag. Er is hoop. 
Door verdrukking en strijd heen is er geloof in een betere toekomst. 
En dan… 
 
Dan sluipt de ambitie op de loer. What ’s in it for me? Zo menselijk, 
zo eerlijk, maar ook zo onbegrijpelijk. 
Hoe klein denken ze over de positie van Jezus, Schepper van hemel 
en aarde, Zoon van de levende God. Vredevorst. Kan je mijn beker 
drinken? 
 



In Openbaringen 5 staat het zo: ‘Gij zijt waardig de boekrol te nemen 
en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor 
God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en 
Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot 
priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.’ 
 
Inderdaad, wij mogen met Hem als koningen en priesters heersen. 
Onbegrijpelijk! 
 
Donderdag 2 maart              Marcus 10 vers 41 – 45 
 
Wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. 
 
Macht, een aanlokkelijk verlangen. Macht om dingen voor elkaar te 
krijgen, macht om de ander te laten doen wat jij wilt, macht om 
aanzien te vergaren. Macht… machtig! 
 
Waarom jagen zoveel mensen macht na? Politieke macht, 
economische macht, relationele macht? 
 
Zo is het onder ons christenen niet.  Wie groot wil worden zal uw 
dienaar zijn. 
 
Werkt het ook zo in onze kerk? Is de voorganger de dienaar? De 
ouderling? De diaken? Het muziekteam of de organist? En hoe is het 
met mijzelf? Ben ik er om gediend te worden? Of om te dienen? 
Worden als Jezus, zijn volgeling zijn, betekend heel concreet: eigen 
eer een macht, eigen zeggingskracht heel bewust afleggen en de 
ander voorrang geven. Juist als het onszelf wat (veel) kost.  
 
Jezus gaf zijn leven! Wat geef jij? 
 
Vrijdag 3 maart            Marcus 10 vers 46 – 52  
 
Ga heen, uw geloof heeft u behouden. 
 
De blinde bedelaar Bartimeüs, roepend naar zijn Verlosser. Zoon van 
David, heb medelijden met mij. 
In het land der blinden is eenoog koning, maar hier is het andersom. 
De blinde riep uit volle borst zijn geloofsbelijdenis. Jezus, Zoon van 
David, u bent de Zoon die macht heeft over ziekte en gezondheid. 
Maak mij weer ziende! 



Een rotsvast vertrouwen dat zijn heil, zijn verlossing, zijn redding, te 
vinden was bij deze man. Een blinde die met zijn ogen van zijn hart al 
dingen zag die voor menig discipel nog verborgen was. 
 
We hebben vijf verhalen uit de Bijbel gelezen, volgelingen horen 
praten, discussiëren, ruzie maken, slecht luisteren en verkeerde keuzes 
maken. Maar hier hebben we een volgeling die de juiste keuze 
maakte. In zijn nood riep hij tot Hem die redding biedt.  
 
In een notendop is dat geloven. Niet denken dat je het zelf moet 
doen, op eigen inzicht en kracht geloven, maar erkennen dat je blind 
bent en je ogen vernieuwd laten maken door Jezus: de weg, de 
waarheid en het leven. 
Zo ging de blinde ons voor, volgen wij in zijn voetspoor en vragen wij 
Jezus om ons de ogen te openen voor Zijn aanwezigheid ook in ons 
leven. 
 
Zaterdag 4 maart                  Marcus 11 vers 1 – 10  
 
Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik lees dit stukje altijd met een 
lichte verwondering.  
Een ezeljong halen in het nabij gelegen dorp bij mensen die ze 
schijnbaar niet kennen. Jezus die op een ezeljong naar Jeruzalem rijdt. 
De jassen en palmtakken die worden uitgespreid op de weg die hij 
gaat. Het beeld van de koning die Jeruzalem binnenrijdt. Jezus claimt 
hier het koningschap. We staan hier in het evangelie aan het begin 
van de week voor Pasen.  
De mensen gaan uit hun dak, de hosanna’s klinken; ‘Gezegend Hij’, 
wordt er geroepen (Psalm 118). Hun koning komt eraan.  
 
En Jezus?  
Hij kijkt rond en overziet het geheel. Hij huilt, volgens Lucas; hij veegt 
de tempel schoon, schrijven de andere evangelisten. Marcus houdt 
nog even afstand. Hij laat er een nacht tussen zitten. Voor Jezus is dit 
de dag, hij inspecteert de troepen, hij trekt zich terug voor de nacht.  
 
Jezus wil mensen die hem willen volgen, maar de discipelen willen de 
beste posities.  
 
Wat willen wij in Jezus naam? 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zondag 5 maart   Marcus 11 vers 11 – 14, 20 – 26 

 
Vergeven en vergeven worden. Twee momenten die onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. Dat komen we ook in het “Onze Vader” 
tegen. Het heeft te maken met geloven: bidden, vragen, ontvangen 
en krijgen. Geloven begint echter met geven/vergeven. De ander. 
Geef de ander vergeving en je zult vergeving ontvangen. Of de ander 
vergeving wil is een andere zaak. Het gaat om jouw intentie. Hoe stel 
ik mij op? 
Hij zoek het begin van vruchten bij de vijgenboom, maar er is zelf geen 
vruchtknopje te vinden. De boom zal geen vrucht dragen. Dan 
vervloekt Jezus de vijgenboom, het enige destructieve wonder dat 
van Jezus genoemd wordt. De boom is een teken voor/van Jeruzalem.  
 
Jezus zoekt een begin van geloof bij ons mensen, hoe aarzelend en 
hoe twijfelend ook. Wie vergeeft zal vergeving ontvangen. Daar is 
echter wel een knopje van geloof bij nodig. Iets ontluikends. Een klein 
beginnetje. Wij denken vaak in het groot, maar bij Jezus begint het 
heel erg klein.   



Maandag 6 maart       Marcus 11 vers 15 – 19 
 
Van de vijgenboom naar de tempel, het huis van God.  
Stel je eens voor dat je de kerk binnenkomt en er een levendige markt 
in de kerk is. Daar in de tempel wordt geld gewisseld: Romeins geld 
voor tempelgeld. Er is een levendige markt van dieren voor de offers: 
schapen en duiven. Deze bloeiende handel wijst op een bloeiend 
godsdienstig leven.  
 
Zou u er blij mee zijn als er zo’n markt in onze kerken zou zijn? Jezus 
is er in ieder geval niet blij mee. De zoon van God, Jezus, is woedend! 
Hij jaagt kopers en verkopers weg. De hele handel ligt stil, door de 
actie van één persoon. Niemand verzet zich. Alle ogen zijn gericht op 
hem. Is het een heilige schrik die dat teweeg brengt?  
 
Jezus legt de nadruk op alle schijn, in plaats van een gebedshuis is de 
tempel een rovershol. Een huis van diefstal en moord. Dat blijkt. De 
geestelijke leiders smeden hun plannen om Gods Zoon uit de weg te 
ruimen.  
 
Welke plannen smeden wij in onze gebedshuizen? 
 
Dinsdag 7 maart           Marcus 11 vers 27 – 33  
 
In de tijd van Jezus was het de gewoonte om een vraag met een 
wedervraag te beantwoorden. Jezus kreeg de vraag naar zijn 
bevoegdheid en zijn recht om te handelen zoals hij deed. Zo’n vraag 
heeft in onze tijd te maken met het beschermen van de eigen positie. 
Jezus antwoordt met de vraag in wiens opdracht Johannes de Doper 
handelde. Van de hemel of van mensen? Ze hebben heel goed door 
waar Jezus hen wil hebben. Van de hemel? Waarom hebben ze dan 
niet gedaan wat Johannes gezegd heeft en Jezus als meerdere van 
Johannes aanvaarden, zoals die gezegd heeft. Ze zitten in een duivels 
dilemma want als ze zeggen ‘’van mensen” dan krijgen ze het volk 
tegen zich. Ze kiezen de makkelijkste weg: “we weten het niet”. Jezus 
zegt hen dan: dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik 
handel.  
 
Bij mij kwam de vraag op: durven wij eerlijk te zijn in onze relatie met 
Jezus maar ook met elkaar? 
 



Woensdag 8 maart             Marcus 12 vers 1 – 12 
 
Voor wie is de erfenis? Voor de pachter, de knechten, of voor de zoon? 
De pachters hebben in het beeldverhaal de knechten van de Heer, 
mishandeld en gedood. Het ging over de profeten met als laatste  
Johannes de Doper. God stuurt in de mens Jezus, zijn zoon. In het 
beeldverhaal wordt de zoon gedood en wilden de pachters de 
wijngaard van de Heer stelen. Ze vergeten echter dat de Heer niet 
dood is en dat hij zal komen om hen te straffen.  
Jezus relateert zijn gelijkenis aan het psalmwoord uit Psalm 118 over 
de hoeksteen. De geestelijke leiders hadden heel goed door dat deze 
gelijkenis op hen sloeg. Ze waren er op uit om hem te doden, ze 
wilden zijn erfenis hebben.  
 
Maar wat veel mensen vergeten is dat we alleen door en met de zoon 
kunnen erven doordat hij uit de dood is opgestaan. Dat is Pasen! Door 
de opstanding zijn wij mede-erfgenamen van de zoon.  
 
Alleen door hem kunnen wij delen in Gods eeuwig leven. 
 
Donderdag 9 maart                  Marcus 12 vers 13 – 17  
 
Belasting betalen of niet. 
 
Sinds Jezus begonnen is met Zijn werk hier op aarde, hebben de 
farizeeën en Schriftgeleerden al heel gauw door dat Hij een bijzonder 
mens is. Wat Jezus zegt en doet, spreekt veel ‘gewone’ mensen aan. 
Maar meer dan eens wekt het wrevel op bij de geleerden en leiders 
van het volk.  
In het gedeelte van gisteren, waar Jezus een gelijkenis vertelt over 
hoe het met Hem zal aflopen, wordt het voor de leiders wel duidelijk: 
Jezus stelt Zichzelf boven de profeten en dat gaat voor hen te ver. 
Hoe kunnen zij Hem de mond snoeren. Met allerlei listige vragen 
proberen ze dat. Zo ook hier: moeten we belasting betalen of niet?  
 
Het antwoord van Jezus is duidelijk: Geef aan de keizer wat van de 
keizer is, en aan God wat van God is.  
Al zou je bezwaren en vragen hebben als je belasting moet betalen, 
het is onze plicht om op een eerlijke en oprechte manier ons te 
houden aan financiële verplichtingen. Tegelijkertijd mogen we ons 
natuurlijk – in alle oprechtheid – altijd afvragen of we daarin ook 
navolgers zijn van wat God van ons vraagt. 



Vrijdag 10 maart                Marcus 12 vers 18 – 27   
 
Opstanding uit de doden? 
 
Als je zelf ergens niet in gelooft, dan probeer je vaak de ander daarvan 
te overtuigen, of – als die ander er wel in gelooft – met een strikvraag 
te verleiden dat geloof te ontkennen.  
 
Iets dergelijks proberen de sadduceeën als ze Jezus vragen hoe het 
dan zal gaan als er wél een opstanding uit de doden zou zijn. Jezus 
doorziet hun gedachtegang en weerlegt dat op een manier die 
overduidelijk is: ze kennen de kracht van de levende God – de God 
van Abraham, Isaak en Jakob – niet, en daardoor dwalen ze omdat ze 
de Schriften niet serieus nemen.  
 
Als mensen zouden we wel graag willen weten hoe het straks allemaal 
zal gaan, of we elkaar weer zullen herkennen, maar hoe het werkelijk 
zal zijn is voor ons onvoorstelbaar. 
 
Ook tegenwoordig zijn er genoeg mensen die niet geloven in een 
leven na de dood, laat staan in een opstanding uit de doden. Maar 
God is en blijft een God van levenden. In Jezus Christus, die Zelf is 
opgestaan uit de dood, zal er voor eenieder die in Hem gelooft een 
eeuwig leven zijn. 
 
Zaterdag 11 maart             Marcus 12 vers 28 – 34  
 
Liefhebben van God en je naaste. 
 
De woorden uit dit gedeelte zijn een mooie, maar zeker niet 
gemakkelijke samenvatting van dat wat God van ons mensen vraagt. 
Jezus laat het ons zien en we mogen Hem daarin volgen, ook al zal 
het dan nog steeds niet vanzelf gaan. Gods Geest zal en wil ons 
daarbij helpen, elke dag opnieuw. De vraag is of wij deze woorden 
willen horen en ter harte nemen… 
 

Wie oren om te horen heeft, hore naar de wet die God hem geeft: 
Gij zult geen vreemde goden maar Mij alleen belijden voortaan. 

Hoor, Israël, mijn geboden. 
 

Bemin Uw Heer te allen tijd. Dien Hem met alles wat gij zijt. Aanbid 
Hem met uw daden. 



Dit is het eerste en grootste gebod, de wil van God, uw Vader. 
 

Bied uw naaste de helpende hand. Spijzig de armen in uw land een 
woning wilt hen geven. Het tweede gebod is het eerste gelijk; doe 

dit, en gij zult leven. 
 
De macht van de liefde 
is zo groot, geen water 

blust haar vuren uit, 
wanneer zij is 

ontstoken. Nu wil 
ontbranden aan het 
liefdeswoord, God 
heeft het tot ons 

gesproken. 
 

De liefde spreekt haar 
eigen taal, alle kwaad 

bedekt zij duizendmaal 
– vergeef al wie u 

griefde. Dit lied zal in 
de lucht opgaan, maar 
blijve in ons de liefde. 

 
Zondag 12 maart                 Marcus 12 vers 35 – 40 

 
David noemt Hem Here. 
 
Jezus leert de mensen in de tempel dat Hij de Zoon van David is en 
dat Hij tegelijkertijd de Here van David is. Mens onder de mensen – 
Zoon van David, ofwel: uit het nageslacht van David. Van diezelfde 
David is Jezus ook Heer.  
 
Voor mensen, niet alleen in de tijd van Jezus, is dat haast niet te 
begrijpen. Het is alleen te geloven voor mensen die Jezus erkennen 
als de levende Heer en Gods Zoon, Hem aanvaarden als hun Heer en 
Heiland. Dat brengt verwondering, aanbidding en geloof. Dat zit diep 
vanbinnen.  
Het gaat niet om uiterlijkheden waardoor aan anderen kan laten zien 
‘hoe goed je wel niet bent’. Daar waarschuwt Jezus voor en Hij maakt 
dat duidelijk door te wijzen op het verschil in handelen van mensen 
met aanzien en mensen aan de rand van de samenleving. 



Maandag 13 maart                Marcus 12 vers 41 – 44   
 
Het meeste van allen. 
 
Toen ik jaren geleden in Bangladesh was, verbaasde ik me er 
meerdere keren over dat mensen gaven van wat ze eigenlijk niet 
hadden – omdat we gasten waren uit het rijke westen. 
Als je Marcus 12:41-44 leest, dan gebeurt daar iets vergelijkbaars, 
maar ook zoveel meer. 
Een weduwe in die tijd was vaak arm; er waren geen voorzieningen 
zoals we die nu kennen. Maar haar liefde voor God maakt dat zij alles 
wat ze heeft – twee kleine muntjes – in de schatkist in de tempel doet. 
Met hart en ziel, totale overgave aan haar Heer en God. Met minder 
kan je niet toe. 
 
Het is gemakkelijk te geven als je genoeg hebt, maar het gaat bij veel 
mensen tegen hun natuur in om zo ruimhartig te geven van wat je 
eigenlijk niet hebt en zeker niet kunt missen. 
Deze weduwe laat zien dat het van grote waarde is wat zij doet – uit 
liefde voor God op Wie haar vertrouwen rust. 
 
Dinsdag 14 maart                     Marcus 13 vers 1 – 8   
 
Wees voorbereid.  
 
Hoe bereid je mensen nu voor op een grote ramp? Door eerlijk te 
vertellen dat de ramp gaat komen en tevens door te vertellen dat er 
een weg doorheen loopt. 
 
Het zijn de laatste gesprekken van Jezus met zijn leerlingen. Daarin 
legt Jezus uit dat het Koninkrijk van God niet een groot en aards 
luilekkerland is. Het is een geestelijk rijk. Want op aarde zullen ze nog 
heel veel te verduren krijgen.  
Jezus bereidt zijn leerlingen er op voor om zich vast te houden aan 
Zijn woorden. Want er zullen velen zijn die zeggen dat ze de Messias 
zijn en er zullen oorlogen komen. Schrik er niet van als het gebeurt.  
 
In het Johannesevangelie zegt Jezus: “Wees niet bevreesd, Ik heb de 
wereld overwonnen”. Als je weet dat het gaat gebeuren en tevens dat 
Hij het heeft voorspeld dan mag er vertrouwen groeien dat Hij er ook 
een weg doorheen zal geven. De wereld is vol van onzekerheden, 
maar in die gebroken wereld is Hij ook en dat maakt alles anders. 



Woensdag 15 maart                   Marcus 13 vers 9 – 13   
 
Niet alleen! 
 
Voordat je misschien denkt dat ‘het Goede Nieuws’, het Evangelie, 
door iedereen met blijdschap en dankbaarheid zal worden ontvangen, 
weet dat dat echt niet zo is. Het kwaad wordt wakker als de liefde 
wordt verkondigd. Dat is van alle tijden zo. En zeker in de eerste eeuw. 
Mensen worden tegen elkaar opgezet en je zal je soms heel erg alleen 
voelen, als er tribunalen worden gehouden. En je zal je afvragen: “Wat 
moet ik nu zeggen?” Dan mag je op de Heilige Geest vertrouwen. 
Want Hij zal dan door jullie heen gaan spreken.  
 
Ook al leven wij in een andere tijd, we herkennen de vragen wel, want 
wat zeg je nu tegen je ongelovige buurvrouw, of tegen je eigen zoon? 
Moet je wel spreken? Of is een teken van liefde en aanvaarding 
genoeg? We hebben niet meteen een pasklaar antwoord. Gods Geest 
wil ons inspireren om trouw te zijn en tekenen van liefde op te richten 
midden in een harde werkelijkheid. En daar is in deze wereld veel 
behoefte aan. 
 
Donderdag 16 maart    Marcus 13 vers 14 – 20   
 
De gruwel der verwoesting. 
 
De Romeinen hadden een strafexpeditie bedacht om de Joden in het 
hart te treffen wegens een paar opstanden die er al waren geweest. 
Het hart is de tempel en deze is inderdaad in het jaar 70 compleet in 
vlammen opgegaan. En op die plek werd de Romeinse adelaar, de 
gruwel der verwoesting, neergezet als teken van overwinning.  
 
Jezus geeft in dit gedeelte van Marcus een opmerkelijk advies. Want 
normaliter vlucht je naar een plek binnen de muren van een stad als je 
de vijand ziet naderen. Nu zegt Jezus dus dat ze niet naar Jeruzalem 
moeten vluchten, maar juist naar de bergen. Toen in het jaar 70 de 
Romeinen met duizenden kwamen, trokken die zich drie dagen terug, 
zonder dat daar aanleiding voor was en niemand weet waarom. Maar 
het gaf de christenen die nog in de stad waren de gelegenheid om te 
vluchten.  Deze profetie was dus speciaal voor de leerlingen en de 
eerste christelijke gemeente in Jeruzalem bestemd.   Het was een 
brand met heel veel slachtoffers van Joden die de tempel wilden 



beschermen. En daaromheen stonden honderden juichende 
Romeinen.    
En midden in die pure ellende wordt er door de Heer een 
weggewezen, een uitweg. Hij voorkomt de ellende niet, maar gaat er 
met zijn gemeente doorheen. 
 
Vrijdag 17 maart      Marcus 13 vers 21 – 27  
 
De brand van Jeruzalem zal de zon en de maan verduisteren. Zo hoog 
wordt het vuur opgestookt. Dan is het einde nabij. En ondertussen zijn 
er ook nog krachten en machten van Magiërs. De Kerk is in de 
verdrukking. Weet dat wel. Maar de Mensenzoon is er ook. Leef in dat 
vertrouwen. Gaat het alleen over een belofte aan de leerlingen, of zit 
er een dubbele bodem in en gaat het over de komst van Jezus in 
heerlijkheid. Of is het allemaal al vervuld in het geestelijke rijk door de 
kracht van Gods Geest? Misschien is het wel beide.   
 
Wat nemen we mee? Dat is de belofte van de lijdende mensenzoon 
die tevens de overwinnaar is. Hij komt met grote macht en glorie. 
 
Zaterdag 18 maart                Marcus 13 vers 28 – 32  
 
Leer van de vijgenboom. 
 
Er zijn de afgelopen 2000 jaar heel veel mensen aan de slag gegaan 
om de tekenen van de tijden te duiden. Verschillende teksten werden 
bij elkaar gezet om een voorspelling op te baseren. Maar het lastige 
was, dat diezelfde teksten in een ander verband gezet, ook weer een 
heel andere voorspelling te zien gaven. Jezus weet zelf dus ook niet 
wanneer het gaat gebeuren.  
Maar Hij maakt wel duidelijk dat deze generatie te maken zal krijgen 
met krachtige weerstand en vervolging. En als alles staat te schudden, 
blijft er dan nog iets over om je aan vast te houden? Jawel, de 
woorden van God! Dat zijn geen dode woorden, dat zijn levende 
woorden. Want in die woorden komt Hij zelf mee. Het Woord is mens 
geworden. Dat Woord heeft ons macht gegeven om kinderen van 
God te worden en dat zijn we ook, aldus Johannes in zijn eerste 
hoofdstuk. 
 
De belofte van de kracht van het Woord van God, is 2000 jaar later 
nog net zo krachtig. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 19 maart                Marcus 13 vers 33 – 37 
 
‘Hoelang duurt het nog? Zijn we er bijna?’ Die vraag heb ik als kleine 
jongen vaak gesteld als we met de auto op vakantie gingen, 
bijvoorbeeld naar Zuid-Frankrijk. En ook onze kinderen hebben op 
hun beurt die vraag gesteld. Als kind kun je niet overzien hoelang het 
duurt voor je arriveert en ook niet helemaal hoe het zal zijn op de 
camping. Wat je wel weet is dat het iets is om met vreugde naar uit te 
zien, het is fantastisch. 
 
In de lezing van vandaag zijn niet wij het die onderweg zijn, maar is 
het de Heer, de heer des huizes. De vraag en het verlangend 
vooruitzien blijven hetzelfde: ‘Hoelang duurt het nog? Is Hij er bijna?’ 
Wanneer we in ons geloof net zo verwachtingsvol vooruitkijken naar 
de komst van de Heer als kinderen dat doen onderweg naar vakantie, 
dan zijn we op de goede weg. 
 



Maandag 20 maart                    Marcus 14 vers 1 – 9  
 
‘Waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar 
zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij gedaan heeft.’  
En zo is het ook gebeurd, want we lezen dit vandaag nog steeds. 
Helaas kennen we niet de naam van deze vrouw, maar wel dat zij Jezus 
heeft gezalfd met olie, zoals een koning of een priester wordt gezalfd 
voor zijn taak. Jezus is onze eeuwige Koning en hij is de Priester die 
andere priesterdienst overbodig maakt. Hij verzegelt die rol doordat 
hij door de dood is gegaan naar het leven, van Goede Vrijdag naar 
Pasen. 
Hier geldt niet de logica van de economie – hoe kan er geld worden 
verdiend en gebruikt –, maar hier geldt Gods logica.  
 
Misschien is dat een mooie oproep aan ons in deze tijd: Doen wij wat 
eeuwigheidswaarde heeft, in plaats van economische waarde? Word 
je blijvend herinnerd door wat je verdient en uitgeeft of door het 
goede dat je mag doen in Gods naam, doordat je ziet wie Jezus 
Christus werkelijk is? 
 
Dinsdag 21 maart                 Marcus 14 vers 10 – 11  
 
Jezus wordt door Judas Iskariot uitgeleverd aan de hogepriesters. 
Vandaag lezen we slechts twee verzen uit de Bijbel. Ze wringen, ze 
roepen de vraag op: waarom moest het zo lopen? 
Over de hogepriesters horen we dat ze opgetogen waren. Jezus wist 
dat dat zijn uur zou komen, dat hij uitgeleverd zou worden. Dat had 
Hij al voorzegt. Toch horen we dat ook Hij worstelt met wat komen 
gaat. De andere leerlingen zullen bedroefd en verbolgen zijn als ze 
horen wat Judas gedaan heeft. Wat voelt Judas zelf? Later krijgt hij 
spijt, maar we weten niet hoe hij zich op dit moment van het uitleveren 
voelt. 
 
En wij, wat is onze reactie? Boos, verdrietig, teleurgesteld, 
machteloos. Of misschien toch dankbaar dat Jezus zo de weg kon 
gaan die Hij moest gaan om Zijn leven te geven als losprijs voor ons 
allen. Ongeacht wat wij ervan vinden, deze twee regels vormen 
onlosmakelijk onderdeel van het evangelie van Jezus Christus. 
 
Leuker kunnen we het niet maken, gemakkelijker helaas ook niet. 
 



Woensdag 22 maart               Marcus 14 vers 12 – 16  
 
Het is bijna feest en daarom is het tijd om de feestmaaltijd te gaan 
organiseren. De leerlingen van Jezus vragen Hem waar ze dat moeten 
doen. Jezus antwoordt hen dat ze iemand tegen zullen komen die hen 
een grote bovenzaal zal wijzen, die al is ingericht en waar alles 
gereedstaat voor het feestmaal. En zo gebeurt het ook. 
 
Het mooie van deze tekst is dat het nog steeds geldt. Ook wij zijn op 
weg naar een feestmaal. Nu weten we nog niet precies waar die 
gehouden wordt. Jezus vertelt ons de weg. Dan komen we uit in de 
mooiste en grootste bovenzaal die er is: Gods hemelse koninkrijk. Die 
is voor ons ingericht en alles staat gereed voor het hemelse feestmaal. 
 
De leerlingen vertrokken naar de stad en alles gebeurde zoals Hij 
gezegd had. 
Ook wij zijn Jezus’ leerlingen en wij zijn onderweg met Hem en naar 
Hem. Wij zijn welkom en alles zal ook aan ons gebeuren zoals Hij 
gezegd heeft. 
 
Wat een vrolijke en troostrijke gedachte! 
 
Donderdag 23 maart                      Marcus 14 vers 17 – 21  
 
Het televisieprogramma ‘Wie is de mol?’ is al jarenlang populair. Eén 
van de kandidaten probeert de boel voor de anderen te saboteren en 
ze moeten uitzoeken wie. Het spreekt aan, want het is maar een 
spelletje. Het gaat slechts om wat geld en bekendheid. Niet om leven 
en dood. 
 
In deze lezing wordt ook gezocht naar de mol, naar de verrader. Hier 
is het geen gezellig spel om met het hele gezin te bekijken. Hier gaat 
het op het scherpst van de snede. Het zal Jezus zijn leven kosten. 
Soms vragen we ons in ons eigen leven wel eens af: Wie is de mol? 
Onze pogingen om goed te leven worden dikwijls gesaboteerd. De 
Bijbel verklapt: het kwaad, Satan is de mol. Hier in de vorm van wat 
Judas deed. 
 
Maar de Bijbel verklapt ook dat wij als deelnemers aan deze 
levensechte ‘Wie is de mol?’ allemaal winnaar mogen zijn, door het 
sterven en de opstanding van Jezus Christus. Daar kan geen 
mollenactie tegenop. 



Vrijdag 24 maart                 Marcus 14 vers 22 – 25  
 
Tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal drinken. 
 
Na de joodse Pesach viering klinkt het altijd weer: ‘Volgend jaar in 
Jeruzalem’. Zelfs in de vernietigingskampen spraken mensen die 
woorden uit om elkaar hoop te geven en te bemoedigen. Kracht en 
verlangen halen uit je geloof… 
 
Nadat de Jezus het Pascha gevierd heeft, zegt Hij dat Hij in het 
Koninkrijk de beker nieuw zal drinken. Ook dáár zit een verlangen in. 
Doe dit tot Mijn gedachtenis: elke viering van het Heilig Avondmaal 
herinnert ons aan het volbrachte offer van Jezus, maar doet ons ook 
vooruitkijken naar wat komen gaat: Gods Koninkrijk – de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde – en dan zal God alles in allen zijn. Brood 
en wijn zijn tekenen van wat Jezus voor ons gedaan heeft, het verbindt 
ons met elkaar én met de levende Heer. Zijn onvoorstelbaar grote 
liefde helpt ons, bemoedigt ons en geeft kracht om ondanks alles te 
blijven uitzien naar wat komen gaat. 
 
Aan de eindepaal van de tijden ziet ons oog de geest van het kwaad, 
moe geworsteld en ontwapend, tot geen afval meer in staat. Als de 
Here God in allen, en in allen alles is, zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
licht uit licht en duisternis.   
 
Zaterdag 25 maart                 Marcus 14 vers 26 – 31  
 
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 26 maart           Marcus 14 vers 32 – 42   
 
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 27 maart                 Marcus 14 vers 43 – 52  
 
Die ik kussen zal. 
 
Iemand een kus geven, is iets intiems. Je kust nu eenmaal niet 
iedereen zomaar uit het niets. 
Juist zo’n intiem gebaar gebruikt ‘één van de twaalf’ om de menigte 
gestuurd door de overpriesters en Schriftgeleerden, duidelijk te 
maken om wie het ging die ze gevangen moesten nemen. De 
Judaskus… het is een symbool geworden van verraad. Eén van de 
vertrouwelingen in de nabijheid van Jezus, Judas, heeft het 
vertrouwen diep geschonden. 
Jezus wist dat het zo zou gebeuren. Hij had er al op gewezen tijdens 
die laatste maaltijd. Wat ook de reden is geweest waardoor Judas tot 
deze stap gekomen is, doet er eigenlijk niet toe. 
Wat ons vooral te denken moet geven is hoe we soms teleurgesteld 
kunnen raken in mensen van wie we dachten dat zij ons goedgezind 
waren. Tegelijk is het goed om te beseffen dat het niet alleen maar 
ver weg is. Het kan ons zelf ook zomaar overkomen dat we het 
vertrouwen van iemand schenden, misschien niet door een kus te 
geven, maar wellicht op een andere manier. 
 
En Jezus?  
 
Waarom vocht U niet terug toen ze U vonden en als een dief wilden 
vangen? Dacht U aan ons en dat U de Vader zou zien? Dacht U aan 
ons misschien? (Hemelhoog 205 vers 2) 
 
Dinsdag 28 maart              Marcus 14 vers 53 – 65 
 
Hoe ver kan ik volgen?  
      
‘Petrus volgde Hem op een afstand tot op de binnenplaats van het 
huis van de hogepriester.’ 
 
Mijn oog valt in dit tekstgedeelte op Petrus. Hij is de enige die Jezus 
durft te volgen, tot op ‘de binnenplaats’, tot in ‘de aula’. Omringd 
door gebouwen van oordeel, valsheid en doodsstraf warmt hij zich aan 
het vuur. Hij zal het koud gehad hebben bij heel het gebeuren.  
Ik probeer de link te leggen met ons leven nu. Dat we Jezus gewoon 
vandaag de dag in ieder medemens kunnen volgen tot op zo’n 
binnenplaats. Bij wie heb ik een tijdlang in de kou gezeten? Waar bleef 



ik heel lang, bijna tot het eind toe in de buurt? Dan is ‘bijna’ heel veel. 
Petrus wat ben je in je eentje in mijn ogen ver gegaan. Ik durf 
menselijkerwijs de vraag te stellen, wat zijn trouw met Jezus gedaan 
heeft. Ook wanneer ik bedenk dat Jezus alwetend is vind ik het 
optreden van Petrus hartverwarmend. 
 
Woensdag 29 maart                 Marcus 14 vers 66 – 72 
 
De haan als boodschapper van het licht.     
 
‘Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul je mij driemaal 
verloochenen.’ 
 
De haan kraait en je begint te huilen. Het is je niet gelukt waarvoor je 
zo stond. Principes voor de goede zaak van het geloof. Hoeveel zijn 
er al niet op stukgelopen? Tranen binnen families, tranen over je eigen 
duisternis en tekortkomingen. De stem van het geweten, van onze 
schaduwkanten die maar door blijft kraaien. Dat is één kant van de 
haan. 
Maar de haan staat ook voor iets heel positiefs en bemoedigends, hij 
is tevens de boodschapper van het Licht. Staat waakzaam en trots op 
de kerktorens. Maakt je er alert op dat je elke dag voor Jezus 
onmisbaar bent en weer opnieuw moet beginnen. Zodat het stralende 
Licht uit de hemel ook over jou op kan gaan.  
Ja, maak iemands dag goed. Draag mensen een warm hart toe en 
glimlach als je een haan hoort kraaien. 
 
Donderdag 30 maart                              Marcus 15 vers 1 – 5  
 
‘Bent U de koning van de Joden?”, vroeg Pilatus. 
‘U zegt het’, zei Jezus. 
 
Jezus wordt beschuldigd van landverraad. Hij vormt een gevaar voor 
de staat. Valse beschuldigingen hebben maar één doel. Dat de 
rechter erin trapt en de man die je graag dood wilt hebben, 
veroordeelt. Dat was het doel van de leiders van Israël. Maar Jezus 
legt de vraag terug op hun bordje. Jullie zeggen dat Ik de koning van 
Israël ben. Zo maakt Hij duidelijk, dat niemand iets hoeft te vrezen van 
koning Jezus.  
De Messias zou koning worden. Ook over Israël. Maar die eer krijgt Hij 
pas nadat Hij zou gedood worden, en na Zijn rehabilitatie. Eerst het 



kruis, dan de opstanding. En daarna Koning worden. Niet alleen over 
Israël, maar over alle rijken van deze wereld.  
 
Zijn Koninkrijk is een hemelse heerschappij. Jezus was niet uit op 
aardse rijkdom of eer. Als een mak lammetje liet Hij zich afslachten. 
Precies zoals God dat had voorzegt.  
Volmaakte liefde is het als je je leven over hebt voor anderen. Daarom 
zei Jezus niets meer. Alles was immers al voorzegt door de profeten.  
 
Luister en/of zing het lied ‘Waardig is Uw naam’ van Reyer (via 
Youtube). 
 
Vrijdag 31 maart                         Marcus 15 vers 6 – 15 
 
Als je samenvoegt wat de evangelisten over Barabbas zeggen 
ontstaat een vrij duidelijk beeld. Hij was een (beruchte) aanvoerder 
van Joodse opstand tegen het Romeinse gezag, waarbij slachtoffers 
waren gevallen. Dat kon vanuit Romeins gezichtspunt maar één ding 
betekenen: kruisiging. En omdat hij een aanvoerder was, is het heel 
aannemelijk, dat het middelste kruis voor hem bedoeld was. 
  
Het liep anders. Misschien heeft hij Jezus’ kruisiging gezien, getrokken 
door nieuwsgierigheid. Hij zal zich hoe dan ook – net als Pilatus – 
hebben verwonderd. Hij was schuldig, hij zou sterven. En ineens lag 
het leven weer voor hem open. 
Vermoedelijk had hij weinig sympathie voor Jezus. Misschien hoorde 
hij bij de Zeloten, een Joodse groep die met geweld de Romeinse 
overheersing bestreed. Misschien hadden ze gevochten als leeuwen, 
tijdens die opstand, en keek hij met minachting neer op die lijdzame 
man, die zich als een Lam naar de slachtbank liet leiden. 
 
Maar wat zal hij vaak gedacht hebben: ‘Ik was schuldig, maar ik ben 
vrij. Hij is onschuldig, en hangt daar, in mijn plaats, in mijn plaats….’. 
 
Zaterdag 1 april               Marcus 15 vers 16 – 20 
 
Als je in Christus gelooft, 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 2 april                     Psalm 24 
 
God doet recht. Hij komt op voor wie oprecht leeft. De aarde draait 
in een baan door de ruimte volgens natuurwetten. Zo zal de HEER, de 
God van Israël zich houden aan wat Hij gezworen heeft: ‘voor Mij zal 
iedereen vol ontzag neerbuigen’.  
 
En waarom? Omdat Hij de Koning is die alle eer, majesteit en lof moet 
ontvangen. Hij alleen is God.  
 
Jezus heeft de duivel de nederlaag bezorgd. Hij die zeggenschap had 
over alle zondige mensen, zal moeten toezien hoe Jezus mensen uit 
het stof terug laat komen. Zij zullen de poorten van het Nieuwe 
Jeruzalem binnengaan. Het hoofd omhoog, en de duivel zal het 
onderspit delven en vertrapt worden door Jezus en door de mensen. 
Dan zal iedereen die zich wendde tot God, God eren met ontzag. Hij 
is de Koning. Hem zullen we prijzen.  
 
Luister en/of zing het lied ‘Majesteit’, Opwekking 181 (via Youtube). 

fjkdjk 



Maandag 3 april              Marcus 15 vers 21 – 28 
 
Ze dwongen. Dat woord blijft haken. Zou het een eer zijn om het kruis 
van Jezus te dragen, naar de Schedelplaats? Of een dankbare last? 
Zou het een bijzondere, spirituele ervaringen zijn, als het opnemen 
van je kruis, om Hem te volgen? 
  
Voor Simon niet. Hoe het verhaal precies in elkaar zit is moeilijk te 
duiden. Bezweek Jezus? Was het een soort act? Een gril van de 
Romeinse soldaten? Het wordt niet toegelicht. 
  
Markus noemt de namen van de zonen van Simon. Dat maakt het 
aannemelijk, dat Simon en zijn zonen, Alexander en Rufus, bekenden 
waren in de kring van de eerste christenen. Dat ze volgelingen van 
Jezus waren geworden. 
  
Als dat waar is, zal Simon met een ander gevoel hebben teruggekeken 
op die bijzondere dag, waarop hij achter Jezus liep, met Zijn kruis op 
zijn schouders. Hij zal het nog vaak opnieuw hebben gedaan. Niet 
letterlijk, maar geestelijk.   
  
Zoals wij dat ook van ons gevraagd wordt. Niet gedwongen, maar 
vrijwillig. Als overgave aan onze Heer. Als identificatie met Zijn dood 
en opstanding. Met het afsterven van ons oude leven, en het opstaan 
van ons nieuwe leven. 
 
Dinsdag 4 april                          Marcus 15 vers 29 – 32 
 
Het is moeilijk voor te stellen dat de leiders van het volk Jezus niet 
hebben herkend als hun Messias. Hij droeg de naam die in het eerste 
testament veelvuldig voorkomt. Op veel plaatsen in het Oude 
testament, waar woorden staan als heil, redding en verlossing staat 
het Hebreeuwse woord yeshoea. Hij kreeg de naam Yeshua. 
  
De leiders kenden de profetie van Jesaja 53. Ze hadden kunnen 
bedenken, dat yeshoea betekende dat de Messias Zijn leven zou 
geven voor Zijn volk. 
  
Maar Petrus zal later zeggen, dat zijn volksgenoten, en hun leiders, uit 
onwetendheid hebben gehandeld (Hand. 3:17). Paulus zal schrijven 
dat God heeft hun geest verdooft, hun ogen verblind en hun oren 



verdooft, tot de dag van vandaag (Rom. 11:8). Die verblinding is Gods 
middel geweest, om Zijn redding wereldwijd te maken.   
  
Laat het ons diep verwonderd maken, elke keer weer. In dankbaarheid 
mogen we Gods redding ontvangen. En laat het ons aanvuren tot 
gebed voor het Joodse volk, zodat hun hart opengaat voor hun 
Messias, hun Yeshua. 
 
Woensdag 5 april                Marcus 15 vers 33 – 37 
 
In films en boeken houden stervende mensen vaak nog lange 
redevoeringen. Heel onrealistisch, maar het geeft de lezer/kijker de 
kans om alle nodige informatie te krijgen om het verhaal te 
doorgronden. 
Jezus zegt hier voor zijn sterven: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U 
Mij verlaten?’, de eerste woorden uit Psalm 22. Wie niet beter weet, 
hoort daar wanhoop en verslagenheid in. Juist nu Jezus Christus zijn 
belangrijkste taak uitvoert – sterven om onze zonden op zich te nemen 
–, mist Hij de steun van Zijn hemelse Vader. 
 
Toch zit in de wanhoop al een kern van hoop. Want Psalm 22 blijft niet 
in de Godverlatenheid steken, maar weet ook dat God weer om zal 
zien naar ons. Zo kan die Psalm triomfantelijk eindigen met de 
woorden: ‘Een nieuw geslacht zal Hem dienen en aan de kinderen 
vertellen van de Heer; aan het volk dat nog geboren moet worden zal 
het verhalen van zijn gerechtigheid, om wat Hij heeft gedaan.’ 
 
In onze eigen wanhoop vinden wij, met Christus, wegen naar hoop. 
 
Donderdag 6 april             Marcus 15 vers 38 – 41 
 
In de lezing van vandaag horen we drie reacties op het sterven van 
Jezus. 
De eerste reactie is die van God de Vader uit de hemel, die het 
voorhangsel doorscheurt van de hemel tot de aarde. We kunnen 
contact hebben met God, zonder dat Hij verstopt zit in de tempel. 
Door Christus’ sterven mogen we rechtstreeks bij God komen. Daar 
hebben we geen priester en allerheiligste ruimte in een tempel meer 
voor nodig. 
De tweede reactie is van een buitenstaander, een legerleider. Het 
sterven van Jezus was zo indrukwekkend dat hij beseft: Werkelijk, deze 
mens was Gods Zoon. Ik hoop dat we het hem na kunnen zeggen. 



De derde reactie is die van de vrouwen. Zij keken toe. Op dit moeilijke 
moment van Jezus’ dood keken ze niet weg. Laten ook wij niet 
wegkijken als er iets moeilijks gebeurt, want deze Mens was werkelijk 
Gods Zoon, die voor ons rechtstreeks contact met God mogelijk heeft 
gemaakt. 
 
Wat is onze reactie op het sterven van Jezus Christus? 
 
Vrijdag 7 april                   Marcus 15 vers 42 – 47  
 
Wanneer er een uitvaart is, zeggen we vaak: ‘We brengen hem naar 
zijn laatste rustplaats, haar naar haar laatste rustplaats.’ Dat wil Josef 
van Arimatea ook voor Jezus doen: Hem een plek voor de eeuwigheid 
geven. Het einde van een levensreis. 
Wij weten nu dat het anders liep. Goede Vrijdag was niet het einde 
van het verhaal. Sterker nog, met Pasen begon het goede nieuws, het 
evangelie, pas echt verkondigd te worden. 
Hoe vaak begraven wij niet voorbarig onze hoop en verwachting, onze 
dromen en wensen, wanneer wij denken dat het doodgeslagen is, 
doodgebloed? 
Misschien moeten wij wat minder begraven en wat meer bevragen: 
Welk plan heeft God en doet Hij een deur open wanneer wij voor ons 
gevoel doodlopen? Niet, zoals Josef doet, Jezus begraven, maar hem 
bevragen: Hoe gaat het verhaal verder, uw verhaal, ons levensverhaal? 
 
Onze God is een God van levenden, niet van doden. En daarom 
kunnen we deze vrijdag werkelijk Goede vrijdag noemen. 
 
Zaterdag 8 april                      Psalm 13 
 
Hoelang nog…? 
 
In het leven kan het soms zo akelig donker zijn omdat alles tegenzit, 
niemand je lijkt te horen en je het idee kunt hebben dat je maar wat 
aanmoddert zonder te weten hoe het nu werkelijk verder moet gaan. 
Waar is God in dat alles? Laat Hij je aan je lot over? 
Op deze Stille Zaterdag lijkt het voor de leerlingen van Jezus zo’n 
situatie. Hun grote voorbeeld en Leermeester is aan het kruis 
genageld en gestorven. Alles wat zij van Hem verwacht hadden is 
daarmee voorgoed voorbij. De vragen van Psalm 13 klinken bij hen 
door.  
 



Hoelang nog, Here, blijft U verborgen? 
Hoelang nog, Here,  

hebben we te stellen met vijanden die ons het leven zuur maken? 
Hoelang nog, Here? 

 Is het dan allemaal voorgoed voorbij waar wij / op Wie wij onze 
hoop gevestigd hadden? 

 
Ondanks al die vragen eindigt de Psalm met een lofprijzing en 
geloofsvertrouwen: Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid… ik 
zal voor de Here zingen! 
 
Na deze Stille Zaterdag wordt het zeker Pasen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zondag 9 april                             Marcus 16 vers 1 – 8 
 
Hij is hier niet. Hij is opgestaan! 
 
De vrouwen willen Jezus dienen door Zijn lichaam te gaan zalven. 
Terwijl zij zich afvragen hoe ze toch die steen voor het graf weg 
moeten krijgen, krijgen ze de schrik van hun leven omdat het graf 
open is. Ze ontdekken dat het lichaam van Jezus er niet meer ligt. Een 
jongeman in wit gekleed spreekt hen aan: Hij is opgestaan. Hij is hier 
niet! 
In plaats van Jezus te dienen door Hem te gaan zalven, mogen ze op 
een andere manier dienstbaar zijn door de leerlingen van Jezus te 
gaan vertellen dat Hij leeft. 
Maar ze kunnen het niet bevatten. In plaats van blijdschap lezen we 
over angst en ontsteltenis waardoor ze in eerste instantie helemaal aan 
niemand iets vertellen. 
 
Gods goede nieuws kan je verschrikken en bang maken. Het 
tegenovergestelde mag waar zijn: leef vanuit de vreugde van de 
opstanding! Doet u, doe jij dat al? 
 
Maandag 10 april                       Marcus 16 vers 9 – 20 
 
Geloof jij het? 
 
Na Zijn opstanding verschijnt Jezus allereerst aan Maria Magdalena. 
Overweldigd door haar ontmoeting met de levende Heer snelt zij naar 
het huis waar Zijn leerlingen bij elkaar zijn. Maar zij geloven haar niet. 
Hun verdriet is blijkbaar té groot en hun vragen té veel. 
Later verschijnt Jezus nog aan twee anderen (de Emmaüsgangers). 
Ook gaan naar het huis van de leerlingen om over hun ontmoeting 
met de levende Heer te getuigen. Zij worden ook niet geloofd.  
 
Wij ontmoeten Jezus niet zoals de leerlingen en vrouwen toen. Wij 
mogen Hem leren kennen door alles wat er over Hem geschreven is, 
bijv. door Marcus.  
Wat doet u, doe jij als je zijn evangelie gelezen hebt? Geloof je dan in 
de gekruisigde en ook opgestane Heer? 
Natuurlijk is het soms best moeilijk om te geloven, maar het wil ook 
erg bemoedigend zijn. De boodschap van Pasen is heel persoonlijk: 
Jezus leeft en je mag met Hem leven, elke dag. Zelfs de dood kan je 
niet meer van Hem scheiden. 



 
Jezus leeft en ik met Hem! 

Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en Zijn stem roept ook mij straks tot het leven, 

opdat ik zijn licht aanschouw, dit is al waar ik op bouw. 
(NLB 641 vers 1) 
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