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Op weg naar Pasen (1)  

Aswoensdag 

Joël 2, 12-18 

Maar ook nu nog – godsspraak van de heer: ‘Keer u om naar 
Mij met heel uw hart, vastend, wenend en rouwend.’ Scheur 
uw hart en niet uw kleren, keer u om tot de heer uw God, want 
Hij is genadig en barmhartig, toegevend en vol liefde, en Hij 
heeft spijt over het onheil. Wie weet, zal Hij omkeren en krijgt 
Hij spijt, en laat dan zegen achter zich, een huldigingsoffer en 
een plengoffer voor de heer uw God! Blaas de bazuin op de 
Sion, kondig een heilige vastentijd af, roep een plechtige 
samenkomst bijeen. Verzamel het volk, beleg een heilige 
bijeenkomst, breng de oudsten samen en verzamel ook de 
kinderen en zuigelingen; laat de bruidegom zijn kamer 
verlaten en de bruid haar bruidsvertrek. Laat tussen de 
voorhal en het altaar de priesters, die de dienst van de heer 
verrichten, wenen en zeggen: ‘Spaar uw volk, heer, laat niet 
met uw erfdeel spotten, laat de heidenen het niet overheersen. 
Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun 
God?’ Toen is de heer voor zijn land opgekomen en heeft Hij 
zijn volk gespaard. 

De profeet Joël kondigt in zijn boek de komende ‘dag van de 
heer’ aan. Uitgangspunt daartoe is een verschrikkelijke 
sprinkhanenplaag, eerst op het platteland en daarna in de 
hoofdstad Jeruzalem. Na de dubbele beschrijving van de 
sprinkhanenplaag volgt er telkens een plechtige oproep tot 
boete en gebed, waarvan we vandaag de tweede hebben 
gehoord. Daarna volgt dan het antwoord van de heer: Hij 
verhoort het gebed van zijn volk en belooft alles wat de 
sprinkhanen vernield hebben weer goed en ongedaan te 
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maken. Joël laat zien dat God een barmhartige God is, waar wij 
ons hart openen en naar Hem terugkeren. 

 

Wat is een barmhartig hart? Izaak de Syriër, een monnik te 
Ninive in de 7e eeuw zegt: ‘het is een hart dat brandt van 
naastenliefde voor de hele schepping, voor de mensen, voor de 
vogels, voor de dieren, voor de demonen – voor alle 
schepselen. Hij die een dergelijk hart bezit, kan geen schepsel 
zien noch het zich voorstellen zonder dat zijn ogen zich met 
tranen vullen door het intense mededogen dat zijn hart voelt; 
een gevoelig hart dat het niet langer verdragen kan wat voor 
lijden dan ook te zien of te horen, al is het maar de minste pijn 
die een schepsel wordt toegebracht. Daarom houdt zo’n mens 
nooit op met bidden, ook voor de dieren, voor de vijanden van 
de waarheid en voor hen die kwaad doen, opdat zij bewaard 
en gezuiverd mogen worden.’ 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (2)  

Donderdag na Aswoensdag 

Deuteronomium 30, 15-20 

Ik houd u vandaag leven en geluk voor, maar ook dood en 
ongeluk.  Als u luistert naar de geboden van de heer uw God, 
die ik u vandaag geef, als u de heer uw God bemint, zijn 
wegen gaat en zijn geboden, voorschriften en bepalingen 
nakomt, dan zult u leven en talrijk worden en zal de heer uw 
God u zegenen in het land dat u in bezit gaat nemen.  Maar als 
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uw hart afdwaalt, als u niet luistert en u laat verleiden, zodat 
u zich voor andere goden neerbuigt en die vereert, dan kondig 
ik vandaag aan dat u zult omkomen en dat u niet lang zult 
leven op de grond die u na de overtocht over de Jordaan in 
bezit gaat nemen.  Ik neem vandaag de hemel en de aarde tot 
getuigen tegen u. Leven en dood houd ik u voor, zegen en 
vloek. Kies het leven, dan zult u met uw nakomelingen het 
leven bezitten, door de heer uw God te beminnen, naar Hem te 
luisteren en aan Hem gehecht te blijven. Want dat betekent 
voor u leven en lengte van dagen, op de grond die de heer uw 
vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, onder ede heeft 
toegezegd.’ 

Mozes sprak tot zijn volk. Vandaag spreekt hij tot ons en hij 
houdt ons een keuze voor. Kies je voor het leven of voor de 
dood? Voor het geluk of voor het ongeluk? Deze keuze gaat 
om een wezenlijke zaak, niet om wel of geen suiker in de 
koffie, maar leven of dood? De keuze lijkt dan niet erg 
moeilijk. ... 

En toch... kijkend in de spiegel van mijn ziel zie ik dat mijn 
hart regelmatig afdwaalt, dan maak ik mij druk over mijn eigen 
ikje en zoek ik applaus voor wat ik zelf ook alleen maar 
ontvangen heb. Dan ben ik bezig met niet-wezenlijke zaken, die 
mij afhouden van het ware leven en de Levende die dat leven 
mij geven kan. 

Mozes houdt mij een keuze voor, zoals Jezus dat ook doet: Wie 
mijn volgeling wil zijn moet zichzelf verloochenen en elke dag 
opnieuw zijn kruis op zich nemen. Jezus staat in de lijn van 
Mozes. 

Waar kies ik voor? Kies ik voor de dood of voor het leven? Kies 
ik voor God of voor de afgod? 
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God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (3)  

Vrijdag na Aswoensdag 

Jesaja 58, 1-9a 

Roep uit volle borst, houd u niet in, verhef uw stem als een 
ramshoorn. Leg aan mijn volk hun opstandigheid voor, aan 
Jakobs huis zijn zonden. Dag na dag zoeken zij Mij, 
verlangend mijn wegen te kennen, als gold het een volk dat 
gerechtigheid beoefent, en het recht van zijn God niet 
verwaarloost. Rechtvaardige oordelen vragen zij Mij, 
verlangend naar Gods nabijheid. ‘Waarom ziet U niet dat wij 
vasten, merkt U niet dat wij ons vernederen?’ Op de dag dat u 
vast zoekt u nog uw voordeel, en beult u uw slaven af. U kijft 
en krakeelt als u vast en slaat er boosaardig met uw vuisten 
op los. Zie, bij een vasten als dit dringt uw stem niet in den 
hoge door. Is dat soms het vasten dat Ik verkies, is dat een dag 
waarop de mens zich vernedert? Zijn hoofd als een riet laten 
hangen en op de grond liggen in zak en as: noemt u dat soms 
vasten, en een dag die de heer behaagt? Is dít niet het vasten 
zoals Ik het verkies: boosaardige boeien losmaken, de banden 
van het juk losmaken, de onderdrukten hun vrijheid hergeven, 
en alle jukken doorbreken? Is vasten niet dit: uw brood delen 
met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; 
een naakte kleden die u ziet en u niet onttrekken aan de zorg 
voor uw broeder? Dan breekt uw licht als de dageraad door 
en groeien uw wonden spoedig dicht; dan gaat uw 
gerechtigheid voor u uit, en sluit de heerlijkheid van de heer 
uw stoet. Als u dan roept, geeft de heer u antwoord, en smeekt 
u om hulp, dan zal Hij zeggen: ‘Hier ben ik!’ 
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Dit gedeelte van Jesaja noemt men wel Tritojesaja, het derde 
deel. De meeste van deze teksten zijn na de ballingschap 
ontstaan. Jesaja richt zich hier dus niet tot een volk in 
ballingschap en er is ook geen sprake meer van een nieuwe 
Exodus of een tocht door de woestijn. Tritojesaja leeft met de 
realiteit van de tempel en hecht veel belang aan de 
tempelcultus. De teruggekeerde ballingen zijn ontgoocheld 
omdat de glorievolle toekomst die hen beloofd was uitblijft. Zij 
zijn opstandig. Jesaja reageert hierop. Hij klaagt de zonden van 
het volk, het sociale onrecht, hun onrechtvaardige handelen 
aan én hij herhaalt dat het heil zeker zal komen. Het volk Israël 
blijft het uitverkoren volk. God blijft een trouwe God, Eén Die 
Is! 

Wij lezen deze tekst in het begin van onze veertigdaags tocht 
naar Pasen. Hoe ziet ons vasten er uit? Ik moest bij de lezing 
denken aan een tekst van Augustinus: ‘Laat uw vasten altijd in 
dienst staan van het Rijk Gods, waarin honger en dorst het 
moeten afleggen tegen de kracht van eerlijk delen.’ Het vasten 
is geen doel op zich. Het gaat erom dat we de weg naar God 
hervinden en de weg van zijn geboden: God liefhebben en de 
mensen die je onderweg gegeven zijn! 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (4)  

Zaterdag na Aswoensdag 

Jesaja 58, 9b-14 

Als u het juk uit uw midden verwijdert, geen vinger 
bedreigend meer uitsteekt en geen valse aanklachten indient; 
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de hongerige aanbiedt wat u voor uzelf verlangt en de 
onderdrukte met voedsel verzadigt, dan zal uw licht in de 
duisternis opgaan, uw nacht als de heldere middag zijn. Dan 
zal de heer u steeds blijven leiden, in verschroeide oorden uw 
honger stillen. Hij zal uw krachten sterken en u zult als een 
rijk besproeide tuin zijn, als een bron die nooit teleurstelt als 
men om water komt. De oude ruïnes worden door u weer 
opgebouwd, u herstelt de fundamenten van vroegere 
geslachten. Een hersteller van bressen zal men u noemen, 
herbouwer van straten. Als u ophoudt de sabbat met voeten te 
treden en handel te drijven op mijn heilige dag, als u de 
sabbat ‘genoegen’ noemt, de heilige dag van de heer ‘prachtig’ 
noemt, als u hem heiligt door niet eropuit te gaan en u zich 
onthoudt van broodwinning en dagelijkse zaken, dan zult u in 
de heer genoegen vinden. Ik zal u laten rijden over de toppen 
van de aarde, en u laten genieten van het erfdeel van Jakob, 
uw vader; de mond van de heer heeft het zelf gesproken. 

We lezen vandaag het vervolg van gisteren uit Tritojesaja. 
Waar het volk zich werkelijk als het volk van God gaat 
gedragen en Gods geboden doet, daar groeit Gods Koninkrijk 
op aarde. Jesaja wordt overvloedig geciteerd in het Nieuwe 
Testament. De reden is dat zijn profetieën eschatologisch en 
messiaans worden geïnterpreteerd en dat hij beschouwd 
wordt als de profeet bij uitstek. 

Vandaag lees ik de tekst als het Woord van God voor mijn eigen 
ziel en leven hier en nu. God vraagt van mij barmhartigheid, 
dat ik Gods geboden naleef, mijn naaste goed doe en God God 
laat zijn, Hem erken en er op vertrouw dat Hij mij zal leiden en 
in verschroeide oorden mijn honger zal stillen. Er wordt mij 
gevraagd voor de ander, de mensen die mij onderweg gegeven 
zijn, te zorgen, hen minstens geen kwaad te doen en om de zorg 
voor mijzelf aan God toe te vertrouwen, dat Hij mij daartoe zal 
zegenen met lieve naasten en dat Hij zelf mijn kracht zal zijn. 
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God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (5)  

1e Zondag Veertigdagentijd C-jaar 

Deuteronomium 26, 4-10 

Mozes sprak tot het volk: De priester neemt dan de korf met 
de eerste veldvruchten van u aan en zet hem voor het altaar 
van de heer uw God. Dan moet u, staande voor de heer uw 
God, het woord nemen en zeggen: "Mijn vader was een 
zwervende Arameeër. Hij is met een klein aantal mensen naar 
Egypte gegaan en, terwijl hij daar als vreemdeling verbleef, 
een groot, machtig, talrijk volk geworden. Toen de 
Egyptenaren ons slecht behandelden, ons onderdrukten en 
ons harde slavenarbeid oplegden, hebben wij tot de heer, de 
God van onze vaderen, geroepen. En de heer heeft ons 
verhoord en zich onze vernedering, ons zwoegen en onze 
verdrukking aangetrokken. Hij heeft ons uit Egypte geleid met 
sterke hand, met uitgestrekte arm, onder grote 
verschrikkingen, en met tekenen en wonderen. Hij heeft ons 
naar deze plaats gebracht en ons dit land geschonken, een 
land dat overvloeit van melk en honing. Daarom breng ik nu 
de eerste vruchten van de grond, die U, heer, mij hebt 
geschonken." Dan moet u die voor de heer uw God neerleggen, 
u voor Hem neerbuigen. 

Bovenstaande lezing is een instructie voor de pelgrims die op 
het oogstfeest naar de tempel komen om de eerste 
veldvruchten aan te bieden. Het aanbieden van de vruchten 
gaat gepaard met het uitspreken van een geloofsbelijdenis. 
Ze begint met de bekentenis: mijn vader was een zwervende 
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Arameeër. Arameeër kan wijzen op de afkomst maar ook op 
een levenswijze, zoals wij ook wel eens de benaming zigeuner 
voor een bepaalde levensstijl gebruiken. Zwervend wil dus 
zeggen dat je geen vaste woonplaats hebt, rondtrekt. Het kan 
ook zijn dat je de weg kwijtraakt, verloren loopt. Je bent op 
anderen aangewezen wat onderkomen en voedsel betreft. 
Met de belijdenis dat je vader een zwervende Arameeër was, 
geef je te kennen dat het land waarin je plek en voedsel 
vindt, een geschenk is. Jakob trok naar Egypte, waar hij als 
vreemdeling woonde met een handvol mensen die 
uitgroeiden tot een groot en machtig volk. De Egyptenaren 
begonnen hen te onderdrukken. Maar het is God die hun 
geklaag hoorde en bevrijding bracht. In de belijdenis wordt 
de samenvattende heilsgeschiedenis in herinnering geroepen 
en uitgesproken dat God hen gered heeft, en benadrukt dat 
het land een geschenk is. De verleiding is groot dat te 
vergeten, en het land dat je gekregen hebt als je exclusieve 
bezit te beschouwen, voor jou alleen. Daarmee ontken je God 
als bevrijder en schenker van het land. Op het einde richt de 
belijder zich heel tot God: Heer, hierbij breng ik u de eerste 
opbrengst van het land dat u mij gegeven hebt. 

Het beloofde land dat God schenkt is het land waarin eigen 
volk en vreemdelingen een woonplek krijgen en tot hun recht 
komen. De grote beproeving ligt in de gehoorzaamheid aan de 
God van bevrijding, hem trouw te blijven, en je niet te laten 
verleiden om je van hem los te maken. Ware vrijheid is aan die 
verleiding weerstaan, en meewerken aan bevrijding en een land 
van melk en honing voor allen. Er zijn dingen die in de 
geschiedenis niet veranderen! 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 
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Op weg naar Pasen (6)  

Maandag in de 1e week van de Veertigdagentijd 

Leviticus 19, 1-2.11-18 

De heer sprak tot Mozes: ‘Zeg tegen heel de gemeenschap van 
de Israëlieten: Wees heilig, want Ik, de heer uw God, ben 
heilig. U mag elkaar niet bestelen, niet beliegen en niet 
bedriegen. U mag mijn naam niet gebruiken voor meineed, 
want dan ontwijdt u de naam van uw God. Ik ben de heer. U 
mag uw naaste niet uitbuiten en hem in niets tekortdoen. Wat 
een dagloner verdient mag u niet vasthouden tot de volgende 
ochtend. U mag een dove niet vervloeken en een blinde niets in 
de weg leggen waarover hij struikelen kan. U moet ontzag 
hebben voor uw God. Ik ben de heer. Wees niet partijdig bij 
het rechtspreken: begunstig de arme niet en zie de rijke niet 
naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over uw 
volksgenoten. Strooi geen lasterpraat rond over elkaar en sta 
uw naaste niet naar het leven. Ik ben de heer. Wees niet 
haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht: dan 
maakt u zich niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem 
geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen 
hem. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de heer. 

Leviticus betekent ‘het Boek van de Levieten’. De 
afstammelingen van Levi, de derde zoon van Jakob en Lea, 
vormden in Israël de priesterlijke stand. 

Het eerste deel handelt voornamelijk over de heiligheid van 
een aantal zaken en instellingen (zoals offers, het 
priesterschap, enz.) en over de bevoegdheden van priesters en 
Levieten. Het tweede deel spreekt over de heiligheid van de 
heer zelf, en wel als toonbeeld voor de heiligheid van de mens. 
De Levitische wetten hebben waarschijnlijk eerst na de 
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ballingschap hun definitieve vorm gekregen. Het stukje van 
vandaag komt uit de zogenaamde heiligheidswet (hoofdstuk 17-
26), waarschijnlijk het oudste gedeelte van Leviticus. Een van 
de belangrijkste sleutelzinnen is: ‘Wees heilig, want Ik, de heer, 
ben heilig.’ 

Wij zijn niet alleen geschapen als beeld van God, wij worden 
ook geroepen om beeld van Hem te zijn, door onze naaste te 
beminnen als onszelf en heilig te zijn, omdat God heilig is en 
Hij ons beeld van Hem gemaakt heeft. De gegeven regels 
daartoe zijn helder. Het zijn de regels waaraan ook Jezus in zijn 
leven invulling heeft gegeven; Hij is bij uitstek het beeld van 
God geworden, nog sterker: Zoon van God is Hij geworden, 
onze Gids en Redder. Hij is ons voorgegaan. Wij mogen Hem 
volgen, met vallen en opstaan, op weg naar Pasen. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (7)  

Dinsdag in de 1e week van de Veertigdagentijd 

Jesaja 55, 10-11 

Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en 
pas daarheen terugkeren wanneer zij de aarde hebben 
gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, 
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan 
de eter, zo zal het ook gaan met mijn woord. Het komt voort 
uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, 
maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles 
heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden. 
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We lezen vandaag weer een gedeelte uit Tritojesaja. De 
ballingen zijn teruggekeerd. De omstandigheden van hun 
leven zijn echter nog als in de ballingschap. Het maakt het 
volk opstandig. Het lijkt wel alsof die God van ons geen oog 
voor ons heeft, zijn woorden lijken loze woorden te zijn. Deze 
geluiden hoor ik ook wel in onze tijd. Er zijn er velen die God 
dood verklaren omdat áls er werkelijk een God zou zijn, dan 
zou onze wereld er toch anders uitzien! 

Jesaja spreekt dit krachtig tegen. Het Woord van God is niet 
krachteloos, niet werkeloos, niet vruchteloos! Maar wat 
betekent zijn Woord voor mij als ik het door mij heen laat 
gaan? Wat verandert het in mijn leven? 

Het beeld dat Jesaja gebruikt raakt mij. Het gebed als 
levenskringloop, die de mens in relatie brengt met zijn God, 
een levengevende en vruchtbare relatie. In het evangelie van 
vandaag leert Jezus ons bidden met de woorden van het Onze 
Vader, bij uitstek een relationeel gebed dat ons plaatst in de 
levenskringloop van God en mens. 

Laat uw Woord in mij ontkiemen God, dat het mij op het spoor 
zet naar U toe en uw Koninkrijk. Dat uw Woord in mij en door 
mij heen vrucht mag dragen tot lof van U en tot zegen van uw 
mensen. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (8)  

Woensdag in de 1e week van de Veertigdagentijd 

Jona 3, 1-10 
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Nu werd het woord van de heer voor de tweede maal tot Jona 
gericht: ‘Sta op, ga naar Nineve, de grote stad, en kondig haar 
aan wat Ik u te zeggen heb gegeven.’ En Jona stond op en ging 
naar Nineve, zoals de heer bevolen had. Nineve was een 
geweldig grote stad; drie dagen had men nodig om er 
doorheen te trekken. Jona ging de stad in, één dagreis ver. 
Toen riep hij: ‘Veertig dagen nog, en Nineve wordt met de 
grond gelijk gemaakt!’ Maar de Ninevieten zochten hun steun 
bij God; zij riepen een vasten uit en iedereen, van groot tot 
klein, trok boetekleren aan. Het woord van Jona kwam ook de 
koning van Nineve ter ore; hij stond op van zijn troon, legde 
zijn staatsiegewaad af, trok een boetekleed aan en ging in het 
stof zitten. Hij liet in Nineve omroepen: ‘Op last van de koning 
en van zijn rijksgroten! Mensen en dieren, grootvee en 
kleinvee mogen niets eten, zij mogen niet grazen en geen 
water drinken. Mensen en dieren moeten zich in boetekleren 
hullen en uit alle macht tot God roepen; iedereen moet 
terugkomen van zijn slechte wegen en van het geweld dat aan 
zijn handen kleeft. Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn 
besluit en er spijt van krijgt; wie weet of Hij niet terugkomt op 
zijn vlammende woede, zodat wij niet te gronde gaan.’ En God 
zag wat zij deden; Hij zag dat zij terugkwamen van hun 
slechte wegen. En God kreeg spijt dat Hij hen met dat onheil 
bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer. 

Het verhaal van Jona is een symbolisch verhaal. God vraagt 
Jona naar de verdorven stad Nineve te gaan. Nineve staat 
hier symbool voor de wereld van de heidenen, waar men God 
niet kent. Jona weigert dienst. Hij gaat niet naar Nineve. Hij 
vertrekt in de tegenovergestelde richting. Hij scheept zich in 
voor Tarsis. Dat is richting west, de richting van de nacht en 
van de dood. Hij daalt af in het ruim van het schip. Zo diep 
mogelijk. Daar valt hij in een diepe slaap. God ontketent een 
hevige storm. De matrozen trachten door het lot te 
achterhalen bij wie de schuld ligt. Het lot valt op Jona. Deze 
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bekent dat hij op de vlucht is voor God. Op eigen verzoek 
wordt hij overboord geworpen. Een grote vis slokt hem op. 
In de buik van de vis waant Jona zich in de onderwereld. Hij 
ziet er de dood voor ogen. Nu begint de ommekeer. Hij roept 
God om hulp en bidt om bevrijding. God verhoort zijn gebed. 
Na drie dagen spuwt de vis Jona op het droge. Zo staat hij na 
zijn mislukte vluchtpoging opnieuw aan het vertrekpunt. 

Voor de tweede maal wordt Jona naar Nineve gezonden. We 
hebben het vandaag gelezen. En nu vlucht Jona niet. Hij gaat. 
Als het dan toch niet anders kan, zal hij die verdorven inwoners 
van Nineve eens duchtig de les lezen: ‘Veertig dagen nog, en 
Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!’. De bewoners doen 
boete, zij roepen een vasten uit en bekeren zich. Het gevolg is 
dat God spijt krijgt van zijn plan om Nineve te gronde te 
richten. Hij brengt het niet ten uitvoer. 

Het vervolg van het verhaal lezen we niet. Het is de moeite 
waard om het zelf verder te lezen. Voor nu beperkt ik mij tot 
het stukje van vandaag. En dan raakt mij dat waar de zondige 
mens zich omkeert en de weg naar God terug vind, God zich 
vinden laat als de Barmhartige. Dat was zo voor de Ninevieten, 
dat heidense volk. Hoeveel temeer zal het dan niet opgaan voor 
Gods volk! Wij zijn niet verloren. Waar wij ons toewenden naar 
God daar staat Hij voor ons met open armen en een groot 
barmhartig hart! 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (9)  

Donderdag in de 1e week van de Veertigdagentijd 
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Esther 14, 1.3-5.12-14 
(aanvulling D 10-12.17-19) 

Koningin Ester nam in doodsnood haar toevlucht tot de Heer. 
Zij bad als volgt tot de Heer, de God van Israël:  ‘Mijn 
Heer, onze koning, U bent de Enige! Kom mij te hulp, ik die 
alleen sta en geen andere helper heb dan U, want ik ga een 
groot gevaar tegemoet. Vanaf mijn geboorte heb ik in de 
stam, waaruit ik voortkom, gehoord, dat U Heer, uit alle 
naties Israël en uit al hun voorouders onze vaderen hebt 
aangenomen als een blijvend erfdeel, en dat U voor hen alles 
hebt gedaan wat U beloofd had. Gedenk ons, Heer, openbaar 
u in het uur van onze nood en geef mij moed, U, koning van de 
goden en heerser over alle heerschappij. Leg mij een gelukkig 
woord in de mond, als ik tegenover de leeuw sta; verander 
zijn gezindheid en breng hem tot haat tegen de man die ons 
bestrijdt, zodat hij en zijn medestanders te gronde gaan. Red 
ons door uw hand en kom mij te hulp, want ik sta alleen en 
heb niemand anders dan U, Heer. 

Vandaag lezen we een deuterocanoniek gedeelte uit het boek 
Ester. Het boek Ester speelt zich af buiten Israël. Aan het hof 
van koning Ahasveros maakt Haman de in het Perzische rijk 
woonachtige Judeeërs verdacht. Door een intrige slaagt 
Haman erin een decreet te laten uitvaardigen. Dit decreet 
zou de dood betekenen van alle Judeeërs. Maar koningin 
Ester, zelf een Israëlitische, brengt Haman aan de 
schandpaal. Zij weet samen met haar voogd, de Benjaminiet 
Mordekai, de dodelijke dreiging te neutraliseren, door bij 
haar echtgenoot aan te dringen op een nieuw decreet, dat 
haar volksgenoten de vrije hand geeft om onder hun belagers 
een waar bloedbad aan te richten. Zo redt Ester haar volk 
Israël. Het gedeelte wat we hebben gelezen is het gebed dat 
Ester bidt voorafgaande aan haar redding. Ester vertrouwt 
volledig op de redding van God, Hij alleen, Hij de Enige! 
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Ester vertrouwt zichzelf en haar volk toe aan de Heer en 
daarin geschiedt de redding. 

Vandaag wordt Ester ons als voorbeeldgelovige gegeven. Hoe 
moeilijk is het om in diepe nood alleen op de Heer te 
vertrouwen? En hoe gemakkelijk laten we ons leiden door 
menselijke overwegingen?… en toch: we hebben maar één 
Heer. Dat was toen zo voor Ester. Dat het nu zo mag zijn voor 
ons! 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (10)  

Vrijdag in de 1e week van de Veertigdagentijd 

Ezechiël 18, 21-28 

Als een boosdoener zich bekeert van de zonden die hij gedaan 
heeft en al mijn geboden onderhoudt en handelt naar recht en 
wet, dan zal hij in leven blijven; hij zal niet sterven. De zonden 
die hij gedaan heeft worden hem niet aangerekend; vanwege 
zijn goede daden zal hij in leven blijven. Zou Ik soms behagen 
scheppen in de dood van de zondaar – godsspraak van de 
Heer god en niet veel liever zien dat hij zijn leven betert en in 
leven blijft? Maar als een rechtvaardige van de weg van 
gerechtigheid afwijkt en kwaad gaat doen en dezelfde 
gruwelen bedrijft als de boosdoener, zal hij dan in leven 
blijven? Al zijn vroegere goede daden tellen dan niet meer 
mee. Omdat hij afvallig geworden is en gezondigd heeft, zal 
hij sterven. Hier brengt u tegenin: "De weg van de Heer is niet 
recht!" Luister toch, volk van Israël: Zou mijn weg niet recht 
zijn? Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn? Als een 
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rechtvaardige afwijkt van de weg van gerechtigheid en 
kwaad gaat doen, zal hij om die reden sterven; vanwege het 
kwaad dat hij gedaan heeft zal hij sterven. En als de 
goddeloze zich bekeert van de zonden die hij gedaan heeft en 
naar recht en wet handelt, dan blijft hij in leven. Hij is tot 
beter inzicht gekomen en heeft gebroken met zijn wangedrag; 
hij zal in leven blijven en niet sterven. 

De boodschap van Ezechiël in zijn tijd, klinkt vandaag tot ons: 
God wil niet de dood, Hij wil het leven voor ons. De zonde voert 
ons naar de dood, de gerechtigheid voert ons naar het leven. En 
God wil het leven voor ons, Hij wil dat wij ons omkeren waar 
wij zijn afgedwaald, dat wij terugkeren naar Hem en naar Zijn 
gerechtigheid en in ons doen en laten beeld van Hem zijn. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (11)  

Zaterdag in de 1e week van de Veertigdagentijd 

Deuteronomium 26, 16-19 

Vandaag gebiedt de Heer uw God u deze voorschriften en 
bepalingen te volbrengen. U moet ze stipt ten uitvoer brengen, 
met heel uw hart en heel uw ziel. U hebt vandaag aan de Heer 
de verzekering gegeven dat Hij uw God zal zijn. U moet dus 
zijn wegen gaan, zijn voorschriften, geboden en bepalingen 
onderhouden en naar Hem luisteren. En de Heer heeft 
vandaag aan u de verzekering gegeven dat u, zoals Hij 
beloofd heeft, zijn eigen volk zult zijn en al zijn geboden zult 
onderhouden. Hij zal aan u meer eer, faam en luister schenken 
dan aan de andere volken die Hij geschapen heeft, en u zult 
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een volk zijn dat aan de Heer uw God is gewijd, zoals Hij 
beloofd heeft.’ 

Mozes brengt het volk de belofte van God de Heer in 
herinnering: eer, faam en luister; Gods volk zullen jullie zijn! 
God heeft zich aan zijn volk verbonden, Hij zal hun God zijn. 
Wij zijn volk? De keuze is aan ons om op zijn liefde in te gaan 
en ons aan hem toe te vertrouwen. 

Deze Veertigdagentijd is een tijd bij uitstek om de weg naar 
God weer zuiverder op te zoeken en ons aan Hem toe te 
vertrouwen. Zijn belofte wenkt ook ons vandaag! 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (12)  

2e Zondag Veertigdagentijd C-jaar 

Genesis 15, 5-12.17-18 

Hij leidde hem naar buiten en zei: ‘Kijk naar de hemel en tel de 
sterren, als u kunt.’ En Hij verzekerde hem: ‘Zo talrijk zal uw 
nageslacht zijn.’ Abram heeft de Heer geloofd en dat geloof is 
hem aangerekend als gerechtigheid. Toen zei Hij tegen hem: 
‘Ik ben de Heer, die u uit Ur in Kasdim, leidde om u dit land in 
bezit te geven.’ Abram vroeg: ‘Ach Heer god, hoe kan ik weten 
dat ik het inderdaad zal krijgen?’ Hij zei tegen hem: ‘Haal een 
driejarige koe, een driejarige bok, een driejarige ram, een 
tortel en een jonge duif.’ Hij haalde dit alles, sneed de dieren 
doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; alleen de 
vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de dode 
dieren af, maar Abram joeg ze weg. Bij zonsondergang viel 
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Abram in een diepe slaap; hevige angst en duisternis 
overvielen hem. Toen de zon was ondergegaan en het 
helemaal donker was geworden, zag Abram een rokende oven 
en een vurige fakkel, die tussen de doormidden gesneden 
stukken door gingen. Op die dag sloot de Heer een verbond 
met Abram. Hij zei: ‘Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land, 
vanaf de beek van Egypte tot aan de Grote Rivier, de Eufraat. 

Als hoofdstuk 15 begint, is pas iets minder dan een derde van 
het verhaal over Abram en Sarai gelezen. God heeft dan al 
driemaal aan Abram nageslacht beloofd. In vers 4 belooft 
God Abram opnieuw, heel concreet en plastisch: ‘Hij die 
uitgaat uit jouw lijf, die zal je erfgenaam zijn.’ Daarna begint 
de lezing van vandaag. God leidt Abram vervolgens naar 
buiten en laat hem op een even aanschouwelijke manier zien 
hoe talrijk zijn nageslacht zal zijn. Abrams reactie er een van 
geloof – of van vertrouwen. Beide vertalingen zijn goed, mits 
men bedenkt dat het geloof niet zonder het vertrouwen kan 
en het vertrouwen niet zonder het geloof. Abraham gelooft. 
Hij heeft ook zijn twijfels: ‘Ach Heer god, hoe kan ik weten 
dat ik het inderdaad zal krijgen?’ God antwoordt niet direct, 
maar laat hem een offerprocedure beginnen. Die is bij 
zonsondergang nog niet voltooid. Op dat moment wordt 
Abram overvallen door een diepe slaap. Klaarblijkelijk is hij 
niet alleen lichamelijk druk in de weer geweest, maar ook 
emotioneel, want doodsangst en een diepe duisternis 
overvallen hem. Dan voltrekt/voltooit God zelf het offer door 
een rokende oven en een brandende fakkel tussen de stukken 
door te laten gaan. Het is dus geen verbond tussen twee 
gelijke partners. Het beeld van de rokende oven is dat van 
Gods verterende vuur en dat van de brandende fakkel is 
eveneens dat van Gods verterende vuur en dat van stralend 
licht. Zo sluit God een verbond met Abram!En God zegt 
Abram het gebied toe vanaf de rivier van Egypte tot aan de 
Grote Rivier, de rivier de Eufraat. Wij mogen, als Abram, 
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leven vanuit de belofte. Dat is de weg die ons als gelovigen 
bereid is. Wij zijn in goed gezelschap. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (13)  

Maandag in de 2e week van de Veertigdagentijd 

Daniël 9, 4-10 

‘Ach Heer, grote en geduchte God, die het verbond nakomt en 
vol medelijden bent voor hen die U liefhebben en zich aan uw 
geboden houden: wij hebben gezondigd en kwaad gedaan, wij 
hebben goddeloos gehandeld en zijn opstandig geweest, wij 
zijn afgeweken van uw geboden en wetten; wij hebben niet 
geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam 
gesproken hebben tot onze koningen, 
hoogwaardigheidsbekleders, familiehoofden en tot heel de 
bevolking van het land. Heer, U staat in uw recht, maar wij 
hebben reden om ons te schamen en we staan nu ook 
beschaamd, wij, de mannen van Juda, de inwoners van 
Jeruzalem en heel Israël, zowel degenen die dichtbij als die 
veraf wonen in de landen waarheen U hen verstoten hebt, 
omdat zij U ontrouw geworden zijn. Heer, wij moeten ons 
schamen, wij, onze koningen, onze 
hoogwaardigheidsbekleders en onze familiehoofden, omdat 
wij tegen U gezondigd hebben. Hopelijk is de Heer onze God 
barmhartig en vergevingsgezind, want wij zijn opstandig 
geweest tegen Hem en we hebben niet geluisterd naar de Heer 
onze God en wij hebben niet geleefd volgens de geboden die 
Hij ons door zijn dienaren, de profeten, gegeven heeft. 
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De auteur van het boek Daniël, die leefde in de Makkabese 
tijd (in de eerste helft van de 2e eeuw voor Christus), 
probeert voor zijn tijdgenoten, die door de zware 
vervolgingen nog moeilijk konden geloven in Gods nabijheid, 
de krachtlijnen van de geschiedenis te ontsluiten. Het is zgn. 
apocalyptische literatuur. Ook als de ondergang nabij lijkt, 
hoeft men niet te wanhopen. ‘De’ grote les uit het verleden is 
voor Daniël de bevrijding uit de Babylonische ballingschap. 
Daarom situeert hij zijn visioenen in die tijd. Toen is 
duidelijk gebleken dat God zijn volk niet in de steek laat. Als 
de nood het hoogst is, is de redding nabij. Dat mogen zijn 
vervolgde tijdgenoten ook nu geloven. God blijft trouw aan 
zichzelf. De geschiedenis herhaalt zich. De Makkabese 
verzetsstrijders vechten niet voor een verloren zaak. God zal 
hen bijstaan in hun strijd tegen de goddeloze overheerser. 
Daniël vertolkt het berouw van zijn volk om hun misstappen 
en fouten, hun goddeloze handelen. Zij weten dat God in zijn 
recht staat. Er is echter hoop omdat God de Barmhartige bij 
uitstek is! 

2200 jaar na Daniël lezen wij de woorden van de profeet, op 
weg naar Pasen. In deze Veertigdagentijd proberen wij de koers 
op onze levensweg bij te stellen, vanuit de dood en het verderf 
naar het leven en de eeuwigheid. Ook wij vertrouwen ons 
daarbij toe aan de Barmhartige! 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (14)  

Dinsdag in de 2e week van de Veertigdagentijd 

Jesaja 1, 10.16-20 
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Hoor het woord van de Heer, leiders van Sodom. Luister naar 
het onderricht van onze God, volk van Gomorra. Was u, reinig 
u! Uit mijn ogen met uw misdaden! Houd op met kwaad doen. 
Leer liever het goede te doen, betracht rechtvaardigheid, help 
de verdrukten, verschaf recht aan de wezen, verdedig de 
weduwen. Kom, laten we de zaak afhandelen’, zegt de Heer. 
‘Zouden uw zonden, die als scharlaken zijn, wit kunnen 
worden als sneeuw? Zouden zij, rood als purper, als wol 
kunnen worden? Als u gewillig bent en luistert, zult u het beste 
van uw land verteren. Maar als u weigert en u blijft verzetten, 
zal het zwaard u verteren.’ 

Het stukje dat we vandaag lezen is één van de inleidende 
visioenen van Jesaja. In hoofdstuk 1 beschrijft hij de 
toestand van Juda en de oproep tot bekering. Het is de 
inleiding op het boek. Het laat ons grote zondaars zien, maar 
ook een grote Redder. M.G. de Koning schrijft in zijn 
‘Toelichting op het boek JESAJA’: Het laat in het klein zien 
wat profetie is. Het geeft als het ware in vogelvlucht het 
onderwerp van het hele boek weer. Profetie plaatst het 
geweten van het volk en van de enkeling in Gods licht. 
Profetie is enerzijds droevig, omdat ze de zonde en dwaze 
ondankbaarheid van Gods volk ontsluiert. Anderzijds echter 
is profetie lieflijk en heerlijk, omdat ze ook het hart van God 
openbaart dat in liefde naar zijn volk uitgaat. Het laat zien 
dat Hij hun welzijn zoekt en het tenslotte zegent, nadat de 
zonde is ontdekt, beleden en weggedaan op grond van het 
werk van zijn Zoon. Zegeningen worden voorgesteld als 
gevolg van bekering, maar in feite komen ze door het 
oordeel. Zoals al gezegd worden profeten altijd gezonden als 
Gods volk in verval is. Zij roepen op tot bekering en 
kondigen oordeel aan bij volharden in de zonde. Maar voor 
hen die gehoor geven aan de stem van God hebben zij een 
bemoedigende boodschap. Zij wijzen hen op de zekerheid 
van de zegen die hen wacht. Dat vooruitzicht geeft de 



24 
 

getrouwen kracht om te midden van de afvallige massa te 
volharden in heiligheid. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (15)  

Woensdag in de 2e week van de Veertigdagentijd 

Jeremia 18, 18-20 

Ze zeiden: ‘We beramen een aanslag op Jeremia. Nooit 
ontbreekt het de priesters aan onderwijs, de wijzen aan raad 
of de profeten aan woorden. Wij zullen hem met onze tong 
slagen toebrengen. Wij letten niet meer op wat hij zegt.’ Hoor 
mij, Heer, luister naar mijn klacht: Mag men goed met kwaad 
vergelden? Toch graven zij een kuil voor mij. Vergeet niet, dat 
ik voor U stond om voor hen te pleiten en uw woede van hen 
af te wenden. 

Toen Jeremia zijn optreden begon, was de toestand in het 
Nabije Oosten verre van rustig. Het Assyrische rijk dat vele 
jaren het hele gebied had overheerst, was in verval en stortte 
weldra ineen (612-609). Voor Juda betekende dit geen 
bevrijding, maar alleen uitstel van executie. De nieuwe 
heersers, de Babyloniërs, brachten het in 587 de genadeslag 
toe: Jeruzalem en de tempel werden vernield. Een groot deel 
van het volk werd in ballingschap naar Babylonië gevoerd. De 
leiders van Juda hebben zelf aan dit proces bijgedragen. De 
Babyloniërs wilden de ondergang van het rijk niet, maar 
werden ertoe gedwongen door de opstand waartoe de zwakke 
en onbekwame koning Sedekia zich liet overhalen. 
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In deze laatste jaren van het koninkrijk Juda (609-587) valt het 
optreden van Jeremia. Hij moest het opnemen tegen koningen 
van Juda, edelen, priesters en profeten. Zijn kritiek riep 
tegenstand op, maar het vertrouwen op de bijstand van de 
Getrouwe maakte hem tot een ‘koperen muur’ (1,17). Zijn 
profetisch optreden heeft zijn volk, de stad en de tempel niet 
van de ondergang kunnen redden. Het volk is in ballingschap 
gevoerd, stad en tempel zijn verwoest. Vervolging en 
mishandeling bleven Jeremia niet bespaard, zodat het hem 
sommige ogenblikken te machtig werd. Dan vervloekt hij zijn 
geboorte en zijn, wil hij zijn taak opgeven en in eenzaamheid 
vluchten. Hij voelt zich door de Heer verleid, overweldigd en 
bedrogen. Maar de heer gaat op die klachten niet in. Hij 
bekrachtigt wel de zending van Jeremia, die staande blijft en 
volhoudt. 

Het kenmerkende aan het boek Jeremia is dat in alle lagen van 
de tekst een weerspiegeling herkenbaar is van het 
verwerkingsproces van de catastrofe van de ballingschap. Dit 
proces verloopt van klachten over de ramp tot aanklachten 
tegen de schuldigen, hetgeen leidde tot het bewaren van de 
woorden, de tekenhandelingen en het lijden van de profeet 
voor volgende generaties. 

Deze doelbewuste vormgeving mondde uit in teksten met 
beloften voor de mensen die nog steeds te lijden hadden en 
hebben onder de gevolgen van deportatie en ballingschap. 

In de verzen die we vandaag lezen horen we hoe Jeremia zich 
bedreigd voelt door zijn eigen volk. Zijn klacht is een diep 
gelovig gebed. De lezing laat voelen hoe zwaar het leven van 
een profeet is, of in ieder geval kan zijn. Altijd handelen met 
tegenkrachten. Dat vraagt een groot geloof, een diep 
Godsvertrouwen. 
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God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (16)  

Donderdag in de 2e week van de Veertigdagentijd 

Jeremia 17, 5-10 

Zo spreekt de Heer: ‘Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, 
die steunt op een schepsel en zich afkeert van de Heer. Hij is 
een kale struik in de steppe; nooit krijgt hij regen. Hij staat op 
dorre woestijngrond in een onvruchtbaar, verlaten gebied. 
Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt,  
en zich veilig weet bij Hem. Hij is een boom aan een rivier met 
wortels tot in het water. Hij heeft geen last van de hitte, zijn 
bladeren blijven groen. Een tijd van droogte deert hem niet, 
hij blijft vrucht dragen. Niets is zo onbetrouwbaar als het 
hart, onverbeterlijk is het, wie kan het peilen? Ik, de Heer, 
doorgrond hart en nieren, Ik beoordeel iedereen naar zijn 
daden, naar de vrucht van zijn werk. 

Deze woorden van Jeremia doen mij denken aan psalm 1: 

Gelukkig de man die niet treedt 
in het overleg van de bozen, 
op de weg van de schenders geen voet zet, 
niet zit in de kring van de spotters; 
die veeleer in de wet van de Heer zich vermeit, 
zijn wet overpeinst dag en nacht. 
Als een boom is hij, wortelend waar water stroomt, 
die vrucht draagt in het seizoen; 
zijn gebladerte zal niet verdorren. 
Tot ontplooiing komt al wat hij doet. 
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Hoé anders de bozen! Zij zijn 
als het kaf: de wind blaast het weg. 
Zie, geen boze bestaat het gericht, 
geen schender de raad der rechtvaardigen. 
Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen, 
doch het pad van de bozen breekt af. 

Vert. Ida.G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (17)  

Vrijdag in de 2e week van de Veertigdagentijd 

Genesis 37, 3-4.12-13a.17b-28 

Israël hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen, 
omdat hij hem nog op zijn oude dag had gekregen. Hij had 
voor hem een prachtig kleed laten maken. De broers merkten 
dat hun vader meer van Jozef hield dan van hen, en zij gingen 
hem zo haten dat ze geen goed woord meer voor hem over 
hadden.  Eens waren zijn broers bij Sichem de kudden van 
hun vader gaan weiden, toen Israël tegen Jozef zei: ‘Je weet 
dat je broers de kudde weiden bij Sichem. Zou je niet naar hen 
toe willen gaan?’ Jozef ging daarop zijn broers achterna en 
vond hen in Dotan. Zij hadden hem al in de verte zien 
aankomen, en voor hij bij hen was, smeedden zij het plan om 
hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Daar komt hij aan, de 
grote dromer! Nu hebben we de kans. We vermoorden hem en 
gooien hem in een put. We kunnen zeggen dat een wild beest 
hem verslonden heeft. Dan zullen we eens kijken wat er van 
zijn dromen terechtkomt!’ Toen Juda dit hoorde, probeerde hij 
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hem uit hun handen te redden en zei: ‘We mogen hem niet 
doden.’ Ruben zei tegen hen: ‘Vergiet toch geen bloed! Ginds in 
de steppe is een put; gooi hem daarin, maar sla niet de hand 
aan hem.’ Hij wilde hem uit hun handen redden en bij zijn 
vader terugbrengen. Zodra Jozef bij zijn broers kwam, 
trokken zij hem het kleed uit, het prachtige kleed dat hij droeg, 
grepen hem vast en wierpen hem in de put. De put was leeg en 
er stond geen water in. Terwijl ze zaten te eten, zagen zij 
ineens een karavaan van Ismaëlieten, die van Gilead kwam. 
De kamelen waren beladen met gom, balsem en hars; zij 
waren op weg naar Egypte om de koopwaar daar af te 
leveren. Juda zei tegen zijn broers: ‘Wat hebben we eraan, die 
broer van ons te vermoorden en zijn bloed te bedekken! Laten 
wij hem liever aan de Ismaëlieten verkopen en niet de hand 
aan hem slaan; hij is toch een broer van ons, ons eigen vlees.’ 
Zijn broers stemden daarmee in. Toen Midjanitische 
kooplieden voorbijkwamen, trokken de broers Jozef uit de put 
en verkochten hem voor twintig sikkel zilver aan de 
Ismaëlieten. De kooplieden voerden Jozef naar Egypte. 

Jakob, die door een list het eerstgeboorterecht verwerft, is de 
man die als Israël zijn naam zal geven aan het volk van God en 
die als geen ander het karakter van dat volk zal bepalen. Zijn 
twaalf zonen zijn de stamvaders van de twaalf stammen van 
Israël. Aan één van hen, namelijk Jozef, zijn de laatste 
hoofdstukken van Genesis gewijd; zij tonen aan hoe God de 
wijsheid beloont en de fouten van mensen ten goede weet te 
keren. Vandaag lezen we hoe het leven van Jozef gespaard blijft 
en hij als slaaf naar Egypte wordt gevoerd. Maar we weten hoe 
het afloopt. Jozef wordt de redder van Israël. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 
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Op weg naar Pasen (18)  

Zaterdag in de 2e week van de Veertigdagentijd 

Micha 7, 14-15.18-20 

Neem uw herdersstaf en hoed uw volk, de schapen die uw 
erfdeel zijn; tussen de bomen, midden in het woud, zijn zij zo 
vereenzaamd. Laat ze weiden in Basan en Gilead, zoals in 
vroegere dagen. Ik zal u wonderen laten zien, zoals in de 
dagen dat u uit Egypte wegtrok. Wie is God als U, die de 
ongerechtigheid vergeeft, die voorbijgaat aan de zonde, door 
de rest van zijn erfdeel bedreven, die zijn toorn niet altijd laat 
duren, maar zijn vreugde vindt in goedheid? Hij zal zich 
opnieuw over ons ontfermen, Hij zal onze schuld onder zijn 
voeten verpletteren. Al onze zonden zal Hij verwijzen naar de 
bodem van de zee. Aan Jakob zult U uw trouw, en aan 
Abraham uw goedheid geven, zoals U het onze vaderen hebt 
gezworen, in de dagen van weleer. 

De profeet Micha is een jongere tijdgenoot van Jesaja. Hij trad 
op in Juda tussen 750 en 700 v.Chr. Hij is een 
plattelandsbewoner, afkomstig uit Moreset, gelegen ten 
zuidwesten van Jeruzalem. 

In het gedeelte dat wij vandaag lezen benadrukt Micha de 
barmhartigheid van God. Hij zal onze schuld onder zijn voeten 
verpletteren. Al onze zonden zal Hij verwijzen naar de bodem 
van de zee. Zó groot is Gods barmhartigheid vanaf Abraham en 
Jakob tot aan de dag van vandaag. Het is een bemoedigend 
woord voor ons op weg naar Pasen. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 
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O p weg naar Pasen (19)  

 3e Zondag Veertigdagentijd C-jaar 

Exodus 3, 1-8a.13-15 

Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jetro, de 
priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de 
woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen 
verscheen hem de engel van de Heer, in een vuur dat 
opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de 
doornstruik in lichterlaaie stond en toch niet verbrandde. Hij 
dacht: ‘Ik ga eropaf om dat vreemde verschijnsel te 
onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet 
verbrandt?’ De Heer zag hem naderbij komen om te kijken. En 
vanuit de doornstruik riep God hem toe: ‘Mozes, Mozes.’ Hij 
antwoordde: ‘Hier ben ik.’ Toen sprak de heer: ‘Kom niet 
dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar u 
staat is heilige grond.’ En Hij vervolgde: ‘Ik ben de God van 
uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de 
God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde 
niet naar God op te zien. De Heer sprak: ‘Ik heb de ellende van 
mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten over hun 
onderdrukkers gehoord; Ik ken hun lijden. Ik ben afgedaald 
om hen te bevrijden uit de macht van Egypte, om hen weg te 
leiden uit dit land, naar een land dat goed en ruim is, een land 
dat overvloeit van melk en honing. Maar Mozes sprak 
opnieuw tot God: ‘Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: 
"De God van uw vaderen zendt mij naar u", en zij vragen: 
"Hoe is zijn naam?" Wat moet ik dan antwoorden?’ Toen 
sprak God tot Mozes: ‘Ik ben die er is.’ En Hij zei: ‘Dit moet u 
de Israëlieten zeggen: "Hij die er is zendt mij naar u." ’ 
Bovendien zei God tegen Mozes: ‘Dit moet u tegen de 
Israëlieten zeggen: De Heer, de God van uw vaderen, de God 
van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft 
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mij naar u gezonden. Dit is mijn naam voor altijd. Zo moet 
men Mij aanspreken, door alle generaties heen. 

God openbaart zich aan Mozes als ‘Hij is’. In het Hebreeuwse 
denken drukt het begrip ‘zijn’ of bestaan’ altijd een zekere 
dynamiek uit. Het bevat een belofte. Het ‘zijn’ van God is altijd 
een zijn met of voor de anderen. Het is een krachtdadig zijn, 
dat zich realiseert door helpend en bevrijdend in te grijpen in 
de geschiedenis. Het wezen van God is er te wezen. Het is zeker 
niet toevallig dat deze Naam van God verbonden wordt met de 
uittocht uit de slavernij in Egypte en het in bezit nemen van 
Kanaän, het beloofde land. Dat is voor Israël inderdaad het 
grote heilsgebeuren waarin het ‘zijn’ van Jahwe zich bij uitstek 
openbaart en verwezenlijkt. God ziet en kent de ellende van 
zijn volk en hij daalt af om reddend en bevrijdend tussenbeide 
te komen. 

De belofte van toen is ons door Jezus Christus overgedragen. 
God is ook voor ons ‘Hij is’, ‘Ik ben die er is’, ‘Ik ben’, ‘Wezer’, 
Hij Die is. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (20)  

Maandag in de 3e week van de Veertigdagentijd 

2 Koningen 5, 1-15a 

Naäman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer 
geliefd bij zijn heer en had grote invloed, want door hem had 
de Heer voor Aram redding gebracht. Hij was een groot 
soldaat, maar de man leed aan een huidziekte. Nu hadden 
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Aramese benden eens een strooptocht ondernomen in Israël 
en daarbij een jong meisje buitgemaakt dat nu in dienst was 
bij de vrouw van Naäman. Ze zei tegen haar meesteres: ‘Och, 
kon mijn heer maar eens naar de profeet gaan die in Samaria 
woont; die zou hem wel van zijn ziekte afhelpen.’ Naäman 
ging aan zijn heer vertellen wat het meisje uit Israël gezegd 
had. Toen zei de koning van Aram: ‘Ga erheen; ik zal u een 
brief meegeven voor de koning van Israël.’ Hij ging op weg, 
nam tien talenten zilver, zesduizend sikkel goud en tien 
feestgewaden mee en meldde zich met de brief bij de koning 
van Israël. Daarin stond: ‘Met deze brief stuur ik mijn dienaar 
Naäman naar u om hem van zijn huidziekte te genezen.’ 
Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij 
zijn kleren en zei: ‘Ben ik soms God, met macht over leven en 
dood, dat hij iemand naar mij toestuurt om hem van zijn 
huidziekte te genezen? Let maar eens op mijn woorden: hij 
zoekt ruzie met mij.’ Toen Elisa, de man van God, hoorde dat 
de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, liet hij de 
koning vragen: ‘Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Stuur 
hem naar mij toe. Dan zal hij weten dat er een profeet is in 
Israël.’ Toen ging Naäman met zijn paarden en wagen op weg 
en hield stil voor het huis van Elisa. Deze zond iemand met de 
boodschap: ‘Was u zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw huid 
weer gezond worden en zult u gereinigd zijn.’ Toen werd 
Naäman boos en ging weg. Hij zei: ‘Ik had gedacht: hij zal 
naar buiten komen en voor me gaan staan. Dan zal hij de 
naam van de Heer, zijn God aanroepen, met zijn hand over de 
plek strijken en de ziekte wegnemen. Zijn de Abana en de 
Parpar, de rivieren van Damascus, soms niet beter dan al de 
wateren van Israël? Kan ik mij niet daarin wassen om 
gereinigd te worden?’ Hij keerde zich om en ging 
verontwaardigd weg. Maar zijn dienaren gingen naar hem 
toe en zeiden: ‘Vader, stel dat de profeet u iets moeilijks 
opgedragen had, dan had u het toch ook gedaan? Waarom 
dan deze keer niet, nu hij u zegt dat u zich maar hoeft te 
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wassen om weer rein te worden?’ Toen ging hij naar de 
Jordaan en dompelde zich zevenmaal onder zoals de man van 
God gezegd had. Zijn huid werd weer als die van een klein 
kind en hij was gereinigd. Hij keerde met heel zijn gevolg naar 
de man van God terug, trad het huis binnen, ging voor hem 
staan en zei: ‘Nu weet ik dat er alleen in Israël een God is en 
nergens anders op aarde.’ 

Het tweede boek Koningen begint met het slot van het Elia-
verhaal en daarna in 2,1-13,21 volgt een hele cyclus van 
verhalen over Elia’s opvolger, de profeet Elisa. Evenals Elia is 
ook Elisa een hartstochtelijk bestrijder van de Baälscultus en 
zijn faam als waarzegger dringt door tot ver in het naburige 
Aram. 

Het verhaal van de genezing van Naäman, een vreemdeling, is 
bijzonder. Elisa was het hoofd van profetengilden, die op 
verschillende plaatsen gevestigd zijn. De joodse profeten waren 
geroepen voor het joodse volk. Dat wordt nu doorbroken: de 
roep van God en het heil zijn voor allen die geloven in Zijn 
Woord. 

Mij raakt ook de eenvoud waarmee Naäman genezen wordt en 
de weerstand die dit aanvankelijk bij hem oproept. Geen groot 
spektakel, maar in een gewoon alledaags gebeuren (wassing) 
geschiedt het. God roept en geneest ons in het gewone. De 
plaats waar je staat is heilige grond. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (21)  

Dinsdag in de 3e week van de Veertigdagentijd 



34 
 

Daniël 3, 25.34-43 

Azarja opende zijn mond en rechtop staande midden in het 
vuur zei hij dit gebed: Omwille van uw naam: verstoot ons 
niet voorgoed en verbreek uw verbond niet; trek uw 
barmhartigheid niet van ons terug, omwille van Abraham, 
uw vriend, omwille van Isaak, uw dienaar, en van Israël, uw 
heilige. Aan hen hebt U beloofd hun nakomelingen even talrijk 
te maken als de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het 
strand van de zee. Maar nu zijn wij, Heer, het kleinste volk 
geworden van alle volken op aarde en nergens op de wereld 
hebben wij nog iets te betekenen vanwege onze zonden. Wij 
hebben nu geen koning meer, geen profeet, geen leider, geen 
brand- en slachtoffers, geen spijsoffers en reukwerk, zelfs 
geen heilige plaats waar wij aan U kunnen offeren om zo uw 
barmhartigheid te kunnen ervaren. Maar sluit ons niet buiten, 
vanwege ons gebroken hart en onze nederige geest. Vandaag 
zal ons offer bestaan in volmaakte aanhankelijkheid aan U, en 
zal het U evenzeer behagen als brandoffers van rammen en 
stieren en tienduizenden vette lammeren, want diegenen die U 
vertrouwen treft geen vernedering. Nu volgen we U met heel 
ons hart; wij eerbiedigen U en zoeken U. Laat ons toch niet te 
schande worden, maar handel met ons naar uw goedheid en 
naar uw grote barmhartigheid. Red ons op uw wonderbare 
wijze en verheerlijk, Heer, uw naam. 

Het gebed van Azarja is een gebed van de balling die zijn 
vertrouwen blijft stellen op God. Van God en land verlaten, 
niets is er meer over dan de belofte. 

De krimp en neergang van het kerkelijke en religieuze leven 
kan ik ook wel ervaren als een vorm van ballingschap. De 
‘wereld’ kijkt verachtelijk naar hen die nog wel geloven. Ik 
hoorde laatst het volgende verhaal: iemand die vertelde dat zij 
op haar werk met drie collega’s een afspraak wilde maken om 
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samen in het weekend te gaan wandelen. Zij zei toen dat ze op 
zondagochtend pas vanaf 11 uur er kon zijn omdat ze eerst naar 
de kerk wilde. Haar collega’s keken elkaar aan en er één van hij 
fluisterde tegen een ander: en het is toch een intelligente 
vrouw… Om in zo’n wereld te blijven getuigen en openlijk te 
blijven geloven daar is moed voor nodig én vertrouwen in de 
Belofte ons door God gedaan. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (22) 

Woensdag in de 3e week van de Veertigdagentijd 

Deuteronomium 4, 1.5-9 

Luister nu, Israël, naar de voorschriften en bepalingen die ik u 
leer, en handel daarnaar. Dan zult u leven in, en bezit gaan 
nemen van, het land dat de Heer, de God van uw vaderen, u 
schenkt. Ik heb u nu de voorschriften en bepalingen geleerd, 
zoals de Heer uw God mij heeft opgedragen. Handel ernaar in 
het land dat u in bezit gaat nemen en breng ze stipt ten 
uitvoer, want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw 
inzicht blijken. Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze 
zeggen: "Dat machtige volk is wijs en verstandig." Is er soms 
een andere grote natie bij wie hun goden zo nabij zijn als de 
Heer onze God ons nabij is, zo vaak als wij Hem aanroepen? 
Of is er een andere grote natie die zulke volmaakte 
voorschriften en bepalingen heeft als de Wet die ik u heden 
geef? Wees dus op uw hoede en zorg ervoor dat u niet vergeet 
wat u met eigen ogen gezien hebt. Laat dat uw leven lang niet 
uit uw gedachten gaan en geef het door aan uw kinderen en 
kleinkinderen. 
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Het boek Deuteronomium bestaat voor een groot deel uit 
redevoeringen van Mozes waarin hij, vlak voor zijn dood en 
vóór de intocht in Kanaän, het volk oproept de grote weldaden 
van de heer in Egypte en in de woestijn niet te vergeten. Ook 
wanneer zij zich in het beloofde land gevestigd zullen hebben, 
moeten zij de heer trouw blijven en zijn wetten onderhouden. 
Dan zal de heer hen hoog verheffen en met zegeningen 
overstelpen; zo niet, dan zullen vele vervloekingen hen treffen. 

Luister nu, Israël, … het begint met het luisteren, het gehoor 
geven aan wat God van ons vraagt, erop vertrouwend dat Hij 
het beste met ons voor heeft. 

Uit ervaring weten we dat de gehoorzaamheid niet eenvoudig 
is, zelfs al weten we het nog zo goed, in het dagdagelijkse 
vergeten we het weer gemakkelijk en gaan we eigen wegen. 

Uw naam, God, worde geheiligd. 
Uw rijk, God, kome 
Uw wil, God, geschiede op aarde zoals in de hemel! 
Dat het zo mag zijn. Amen. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (23)  

Donderdag in de 3e week van de Veertigdagentijd 

Jeremia 7, 23-28 

Dit alleen heb Ik bevolen: Luister naar Mij, dan zal Ik uw God 
zijn en u zult mijn volk zijn. Volg de weg die Ik u wijs, dan zal 
het goed gaan. Maar ze hebben niet geluisterd en Mij niet 
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gehoorzaamd. Ze bleven hardnekkig in hun slechtheid. Hoe 
langer hoe meer keerden zij zich van Mij af. Sinds de uittocht 
van uw voorvaderen uit Egypte, tot op de dag van vandaag, 
heb Ik u mijn dienaren, de profeten gezonden, telkens weer. 
Maar ze hebben niet naar Mij geluisterd en Mij niet 
gehoorzaamd. Ze bleven hardnekkig, meer nog dan hun 
voorvaderen. Zeg hun dat alles, luisteren zullen ze niet; roep 
het hun toe, antwoorden zullen ze niet. Dan moet u tegen hen 
zeggen: "Hier is nu het volk dat niet wil luisteren naar de 
Heer, zijn God, dat zich niet laat beleren. De oprechtheid is 
verdwenen, ze komt niet meer over hun lippen. 

Jeremia was gezonden om het hardnekkige volk de juiste weg 
te wijzen. Tevergeefs. Het volk werd in ballingschap afgevoerd 
en de tempel ging in brand op. 

Jeremia spreekt vandaag tot ons. Op weg naar Pasen horen wij: 
luister toch naar wegwijzingen van God de Heer! Dan zal het je 
goed gaan! Durven wij nieuwe wegen te gaan, waarheen Hij 
ons wijst? 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (24)  

Vrijdag in de 3e week van de Veertigdagentijd 

Hosea 14, 2-10 

Bekeer u, Israël, tot de Heer uw God, want over uw schuld 
bent u gestruikeld. Kom met uw woorden als gave, bekeer u 
tot de Heer en zeg Hem: ‘U vergeeft toch alle 
schuld;   aanvaard ook onze goede wil: wij zullen onze 
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woorden als offerdieren geven. Assur kan ons niet redden; wij 
zullen niet op paarden rijden en tegen het maaksel van onze 
handen  zeggen wij nooit meer: ‘Onze God.’ Bij U vindt de 
wees immers ontferming. Ik wil hen van hun ontrouw 
genezen en hun van harte mijn liefde schenken. Mijn toorn 
heeft zich van hem afgewend. Ik wil voor Israël zijn als de 
dauw: als een lelie zal hij gaan bloeien en hij zal wortels 
schieten, als op de Libanon. Zijn scheuten lopen uit, zijn luister 
evenaart die van de olijfboom, zijn geur die van de Libanon. 
Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten; zij zullen koren 
kunnen verbouwen, zij zullen bloeien als de wingerd en 
vermaard zijn als de wijn van de Libanon. Wat heb Ik dan nog 
met de afgoden te maken, Efraïm? Ik ben het die hem verhoort 
en die naar hem omziet.  Ik ben als een altijd groene cypres: 
aan Mij zijn uw vruchten te danken. Wie heeft zoveel inzicht 
dat hij dit beseft, wie is zo verstandig dat hij dit inziet? 
Inderdaad, de wegen van de Heer zijn recht,  de 
rechtschapenen bewandelen die, maar rebellen komen er ten 
val. 

Hosea is de eerste van de twaalf zogenaamde ‘Kleine Profeten’. 
Zijn naam betekent: ‘Hij (de Heer) heeft gered’. Hij trad op in 
het Noordrijk Israël, waar hij werkzaam was tijdens de laatste 
regeringsjaren van Jerobeam II (787-747) en onder diens 
opvolgers. Hosea was een oudere tijdgenoot van Jesaja, die in 
Jeruzalem werkte, en een jongere tijdgenoot van Amos, die 
eveneens in het Noordrijk Israël optrad. 

Als profeet heeft Hosea ernstige kritiek op de groeiende 
ongodsdienstigheid van zijn tijd. De mensen erkennen de Heer 
niet meer; zij vereren afgoden en zijn ontrouw aan de God van 
Israël. 

Vandaag lezen we de slotverzen uit Hosea. Door de oproep tot 
bekering klinkt er een liefdeslied, een hooglied dat zingt over 
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de genade en liefde van God voor zijn volk. God wil niets liever 
dan dat zijn geliefde volk bij Hem terugkomt en rechte wegen 
gaat. Hij staat liefdevol op de uitkijk naar ons! 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

  

 

Op weg naar Pasen (25)  

Zaterdag in de 3e week van de Veertigdagentijd 

Hosea 6, 1-6 

In hun nood zullen zij naar Mij uitzien en zeggen: Kom, laten 
we terugkeren tot de Heer; Hij heeft ons verscheurd, Hij zal 
ons ook genezen; Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook 
verbinden. Na twee dagen maakt Hij ons weer levend, op de 
derde dag laat Hij ons weer opstaan om weer te leven in zijn 
nabijheid. Wij willen de Heer liefhebben. Wij willen moeite 
doen om Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad verschijnt 
zo verschijnt Hij en komt Hij over ons als de regen, als de 
lenteregen die de aarde drenkt.’ Wat moet Ik met u beginnen, 
Efraïm? Wat moet Ik met u beginnen, Juda? Uw liefde is als 
de ochtendnevel, als de dauw die vroeg in de ochtend 
verdwijnt. Daarom heb Ik op hen ingeslagen door de profeten, 
heb Ik hen afgeslacht met mijn woorden: mijn oordeel brak 
door als het licht. Want barmhartigheid wil Ik, en geen offer, 
en meer dan brandoffers, wil Ik kennis van God. 

Vanuit de nood komt het volk tot boetedoening. Ze keren terug 
naar de Heer, willen moeite doen om Hem te leren kennen en 
beminnen. Het Bijbelse kennen is vooral een ziels-kennen. 
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Ik vraag mij wel af: is het werkelijk de Heer die de wonden 
heeft geslagen? Of is dat juist gebeurd doordat de mensen zich 
van God hadden afgekeerd, omdat een leven zonder God per 
definitie onheil met zich meebrengt? Ik geloof persoonlijk niet 
in een straffende God, wel in een barmhartige. Het vervolg laat 
mij ook zien dat God vooral een barmhartige God is die zijn 
volk door schade en schade heen heilzaam en liefdevol nabij is. 
Hij vraagt daarbij van ons dat wij ons werkelijk en van harte 
bekeren, niet alleen omdat we naar betere tijden verlangen, 
maar omdat we naar Hem verlangen en er naar verlangen 
vanuit Hem ook zelf het goede te doen. Hij vraagt geen offers, 
Hij vraagt barmhartigheid en dat wij ons hart openen voor 
Hem, Hem leren kennen. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

  

 

Op weg naar Pasen (26)  

4e Zondag Veertigdagentijd C-jaar 

Jozua 5, 9a.10-12 

De Heer sprak tot Jozua: ‘Vandaag heb Ik de smaad van 
Egypte van u afgewenteld.’ Daarom heet die plaats Gilgal, tot 
op de dag van vandaag. Terwijl de Israëlieten in Gilgal 
gelegerd waren, vierden zij Pasen op de veertiende dag van de 
maand, in de avond, in de vlakte van Jericho. En de dag na 
Pasen, juist op die dag, aten zij ongezuurd brood en 
geroosterd graan dat uit het land zelf afkomstig was. De 
volgende dag hield het manna op; ze konden nu eten wat het 
land opbracht. Voortaan kregen de Israëlieten geen manna 
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meer; gedurende dat jaar aten zij datgene wat Kanaän 
opbracht. 

Het boek Jozua, zo genoemd naar de hoofdfiguur ervan, sluit in 
de Bibel onmiddellijk aan bij het boek Deuteronomium. Het is 
in de Joodse Bijbel het eerste boek van de profeten. Het is dus 
geen geschiedenisboek! De Tora (de Wet; de eerste vijf boeken) 
wil antwoord geven op de vraag: Hoe moeten wij leven? De 
profeten, Jozua voorop, willen die vraag in praktijk brengen. 

Het boek Jozua verhaalt de vestiging van de Israëlieten in het 
beloofde land Kanaän, dankzij het machtige ingrijpen van de 
heer, die meestrijdt in de gelederen van zijn volk en die trouw 
de beloften nakomt die Hij aan de aartsvaders en aan Mozes 
heeft gedaan. God is de eigenlijke hoofdpersoon van het boek. 
Op het menselijk-historisch gebeuren wordt slechts de nadruk 
gelegd voorzover daarin de gehoorzaamheid en de trouw van 
Israël en van zijn leiders tegenover de heer tot uitdrukking 
komen. Vanaf het begin is er ook reeds sprake van ontrouw. 

Onze tekst is een inkorting van een groter verhaal. In 
hoofdstuk 5 gaat het vooral over de besnijdenis, Pesach vieren 
en de inleiding tot het instorten van Jericho, wat doorgaat in 
hoofdstuk 6. 
De lezing van vandaag begint met een uitspraak die niet 
makkelijk te verstaan is, als we die niet in de context van het 
hele verhaal lezen. Er staat: De heer sprak tot Jozua: ‘Vandaag 
heb Ik de smaad van Egypte van jullie afgewenteld…’ Met deze 
smaad wordt bedoeld dat het teken dat het volk vanaf Abraham 
opgelegd heeft gekregen, namelijk de besnijdenis van alle 
mannelijke leden, na de doortocht van de Schelfzee en de 
veertig jaren in de woestijn niet werd gepraktiseerd. Nu heeft 
Jozua de oude praktijk weer ingevoerd. De besnijdenis is een 
belijdenis en relativeert datgene waarin de mens zich op zijn 
sterkst voelt: zijn potentie, zijn vermogen om zelf zijn toekomst 
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te bepalen. De besnijdenis wil onderstrepen dat we niet leven 
uit eigen prestatie, maar uit genade, dat we niets hebben te 
nemen, voordat het ons van Godswege gegeven is. Niet wat wij 
in onze natuurlijke vruchtbaarheid zoal voortbrengen is 
maatstaf, maar Gods woord, de Tora. Buiten Jericho heeft het 
volk weer Pesach gevierd. Als teken dat er iets nieuw is 
begonnen, dat de woestijntocht over is, eten ze van het graan 
en de producten van het land zelf en het manna houdt op. 
Hiermee wordt gezegd dat Pesach, de doortocht, de bevrijding 
uit de slavernij in Egypte, hebben geleid tot het binnengaan in 
het beloofde land. Maar hier ligt nog een obstakel: Jericho. De 
stad heeft de poort gesloten voor het volk. Niemand kon daar 
uit- of ingaan, daar is geen opening voor de toekomst. Daarom 
staat Jericho voor zelfgenoegzaamheid en een opgesloten 
bestaan. Die muren, die staan voor bekrompenheid en 
hoogmoed, en moeten eerst vallen voordat het volk in het land 
kan wonen. Met deze levenshouding moet gebroken worden wil 
er sprake zijn van goed wonen en werken in het land. 

Jericho mag symbool staan voor mijn eigen hart en 
levenshouding, waar deze gesloten zijn en bekrompen en mij 
afsluiten voor Gods toekomst. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

  

 

Op weg naar Pasen (27)  

Maandag in de 4e week van de Veertigdagentijd 

Jesaja 65, 17-21 
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Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en aan 
wat vroeger geweest is wordt niet meer gedacht; het komt 
niet meer in de gedachten op. Ik ga vreugde voor u scheppen 
en vrolijkheid voor altijd; Jeruzalem wordt door Mij 
herschapen in een stad vol vrolijkheid, met een bevolking vol 
blijdschap. Dan zal Ik juichen om Jeruzalem en mij verblijden 
om mijn volk; geween en gekerm  
worden er niet meer gehoord. Er is geen zuigeling meer met 
een kort leven, en geen grijsaard die zijn jaren niet vervult, 
want de jongste sterft op de leeftijd van honderd jaar, en wie 
de honderd jaar niet bereikt, wordt als vervloekt beschouwd. 
Zelf zullen zij wonen in de huizen die zij hebben gebouwd, en 
eten zij de vruchten van de wijngaard die zij zelf hebben 
geplant. 

Tritojesaja is sterk eschatologisch. Hij schetst de eindtijd, waar 
God zelf zijn Koninkrijk komt vestigen. Wij lezen deze tekst 
halverwege de Veertigdagentijd, onze tocht naar Pasen. Ieder 
jaar weer vieren we deze opgang naar Pasen als ware het een 
‘oefening’ op weg naar die eindtijd. En als christenen geloven 
wij dat Jezus Messias deze tocht ook voor ons heeft volbracht 
en dat we daarmee kinderen van de nieuwe tijd geworden zijn. 
Tegelijkertijd beseffen we dit vaak niet of niet meer en zitten 
we weer vast aan het oude. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

  

 

Op weg naar Pasen (28)  

Dinsdag in de 4e week van de Veertigdagentijd 
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Ezechiël 47, 1-9.12 

Toen bracht hij mij terug naar de ingang van de tempel. Daar 
zag ik onder de drempel water opwellen en in oostelijke 
richting stromen; de voorzijde van de tempel ligt immers op 
het oosten. Het water stroomde eerst zuidwaarts langs de 
muur en vervolgens langs de zuidkant van het altaar. Hij 
leidde mij door de noordpoort buitenom naar de oostelijke 
buitenpoort, en rechts daarvan kwam het water weer 
tevoorschijn. De man ging verder oostwaarts met de meetstok 
in de hand en mat een afstand af van duizend el. Daar liet hij 
mij door het water waden en het kwam tot mijn enkels. Weer 
mat hij een afstand van duizend el af. Hij liet mij door het 
water waden en het kwam tot mijn knieën. Opnieuw mat hij 
een afstand van duizend el af; hij liet mij door het water 
waden en het kwam tot mijn middel. Nog eens mat hij een 
afstand van duizend el af; nu was het een rivier, ik kon er niet 
meer doorheen waden. Het water was zo diep dat men er 
alleen zwemmend overheen kon. Toen vroeg hij: ‘Hebt u dat 
gezien, mensenkind?’ Daarop liet hij mij teruggaan langs de 
oever van de rivier.] En op de terugweg zag ik aan beide 
oevers overal bomen staan. Hij zei: ‘Dit water stroomt door 
het oostelijk deel van het land naar de Araba, mondt uit in de 
Zoutzee en maakt het water van de zee gezond. De rivier 
brengt leven overal waar hij stroomt, het wemelt er van 
dieren. De zee zit vol vis, want de rivier die erin uitmondt, 
maakt het water gezond. Overal waar hij stroomt is volop 
leven. Aan beide oevers van de rivier groeien allerlei 
vruchtbomen; hun bladeren verdorren niet en ze zijn nooit 
zonder vruchten. Elke maand dragen ze vruchten, omdat het 
water dat ze voedt uit het heiligdom komt. De vruchten zijn 
eetbaar en de bladeren hebben geneeskracht. 

In de profetieën van Ezechiël herkent men elementen uit de 
priesterlijke traditie. Een van de voornaamste is het sterk 
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benadrukken van Gods heerlijkheid en heiligheid. Stereotiep in 
dit verband is de beklemtoning van de heiligheid van Gods 
naam als doorslaggevend motief voor het handelen van de 
Heer bij de uitverkiezing en de redding van het Joodse volk. 
Gods heiligheid komt op dramatische wijze tot uitdrukking in 
de machtige visioenen. Zoals bijvoorbeeld in het tempelvisioen. 

Het visioen is gericht aan de ballingen om hen te sterken in 
hun geloof dat God hen niet vergeet en hen bevrijden zal uit 
hun ballingschap. Het visioen van Ezechiël spreekt vandaag tot 
ons, gevangen in onze eigen ballingschap: God is in de tempel 
(kerk) en in het leven van zijn volk aanwezig als stromend en 
levengevend water. Hij schenkt leven waar wij ons door Hem 
laten volstromen. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (29)  

Woensdag in de 4e week van de Veertigdagentijd 

Jesaja 49, 8-15 

Zo spreekt de Heer: ‘In de tijd van genade verhoor Ik u, op de 
dag van het heil sta Ik u bij; Ik vorm u, en bestem u tot een 
verbond met het volk, om het land weer op te richten, om het 
verlaten erfgoed weer toe te wijzen, om tegen de geketenden te 
zeggen: "Naar buiten!" en tegen hen die in duisternis zijn: 
"Kom tevoorschijn!" Langs de wegen zullen zij weiden, en op 
alle kale plekken zal graasgrond voor hen zijn. Honger noch 
dorst zullen zij hebben, schroeiwind noch zon zal hen kwellen; 
want hun ontfermer zal hen leiden en Hij zal hen bij 
waterbronnen brengen. Van al mijn bergen maak Ik een weg, 
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en mijn straten worden opgehoogd. Kijk, zij komen van verre,  
sommigen uit het noorden en van de zee, en anderen uit het 
land Sinim.’ Juich, hemelen; aarde, jubel! Breek uit in gejuich, 
bergen, want de Heer heeft zijn volk bemoedigd, en zich over 
zijn onderdrukten ontfermd. Sion zei: ‘De Heer heeft mij 
verlaten, de Heer is mij vergeten.’ Zal een vrouw haar 
zuigeling vergeten, een moeder zich niet erbarmen over het 
kind van haar schoot? En zelfs als die het zouden vergeten; Ik 
vergeet u nooit! 

Vandaag lezen we een gedeelte uit het tweede deel van Jesaja, 
Deuterojesaja, die aan het einde van de ballingschap optrad. De 
profeet kondigt de naderende verlossing uit de ballingschap 
aan. De thema’s zijn: terugkeer naar het vaderland in een 
tweede Exodus, bescherming op de tocht en een heerlijk herstel 
van Sion. Het einde van de ballingschap is in zicht! 

Wij horen deze tekst op weg naar Pasen, de tocht die ons uit 
onze ballingschap zal voeren naar het Beloofde Land in Jezus 
Christus, de nieuwe Mozes. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

  

 

Op weg naar Pasen (30)  

Donderdag in de 4e week van de Veertigdagentijd 

Exodus 32, 7-14 

Toen sprak de Heer tot Mozes: ‘Ga nu naar beneden, want het 
volk dat u uit Egypte hebt geleid, is tot zonde vervallen. Ze zijn 
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nu al afgeweken van de weg die Ik hun had voorgeschreven: 
ze hebben een stierkalf gemaakt, ze buigen zich daarvoor 
neer, ze dragen er offers voor op en schreeuwen: "Israël, dit is 
de god die u uit Egypte heeft geleid." ’ Ook sprak de Heer tot 
Mozes: ‘Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk is. Laat Mij begaan, 
dan zal Ik hen in mijn brandende toorn vernietigen. Maar van 
u zal Ik een groot volk maken.’ Mozes trachtte de Heer zijn 
God gunstig te stemmen en vroeg: ‘Waarom, Heer, zou U uw 
toorn laten woeden tegen uw volk, dat U met grote kracht en 
sterke hand uit Egypte hebt geleid? Waarom zou U de 
Egyptenaren laten honen: "Hij heeft ze laten gaan met de boze 
opzet ze in de bergen te laten omkomen en ze van de aarde 
weg te vagen." Laat toch uw toorn niet langer tegen hen 
woeden. Zie af van het onheil waarmee U uw volk bedreigt. 
Denk aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie U 
onder ede beloofd hebt: "Ik zal uw nakomelingen talrijk 
maken als de sterren aan de hemel, en heel het land waarover 
Ik heb gesproken zal Ik uw nakomelingen voor altijd in bezit 
geven. Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn." ’ Toen zag de 
heer af van het onheil waarmee Hij zijn volk had bedreigd. 

Terwijl Mozes op de Sinaï verblijft maakt het volk zich een 
afgod. De Heer is verbolgen om hun ongeloof en geeft het op. 
Hij wil ze vernietigen. Maar Mozes is sterk en wil het volk nog 
een kans geven. Hij brengt de Heer in herinnering wat Hij 
beloofd heeft en pleit voor zijn volk. Mozes is hier de grote 
bemiddelaar en verzoener. En God geeft een nieuwe kans, Hij 
blijft trouw aan Zijn beloften. 

Jezus Christus, de nieuwe Mozes, is eveneens een bemiddelaar 
en verzoener tussen God en zijn volk. We mogen ons 
toevertrouwen aan Hem en aan de Barmhartige Vader. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 
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Op weg naar Pasen (31) 

 Vrijdag in de 4e week van de Veertigdagentijd 

Wijsheid 2, 1a.12-22 

De goddelozen redeneerden onjuist toen zij onder elkaar 
zeiden: Laten wij de rechtschapene belagen, want hij is ons tot 
last en hij verzet zich tegen wat wij doen. Hij verwijt ons 
overtredingen van de Wet en hij beschuldigt ons ervan dat wij 
afwijken van wat wij geleerd hebben. Hij beroemt zich erop 
God te kennen en noemt zich een dienaar van de Heer. Hij is 
een aanklacht tegen onze opvattingen geworden; het valt ons 
al zwaar hem te zien, want zijn levenswijze is niet die van de 
anderen en zijn gedragingen zijn zonderling. Hij ziet ons aan 
voor valse broeders  en vermijdt onze wegen alsof ze onrein 
waren. Het einde van de rechtvaardigen prijst hij zalig  en hij 
pocht dat God zijn Vader is. Wij willen wel eens zien of zijn 
woorden waar zijn en ons overtuigen van wat er bij zijn 
heengaan gebeurt. Want als de rechtvaardige een zoon van 
God is,  dan zal die het voor hem opnemen en hem redden uit 
de hand van zijn tegenstanders. Laten wij hem maar eens op 
de proef stellen met niets ontziende folteringen, om zijn 
zachtmoedigheid te leren kennen en zijn geduld te toetsen. 
Laten wij hem veroordelen tot een vernederende dood: er 
wordt toch over hem gewaakt, zoals hij beweert.’ Zo 
redeneren zij, maar zij vergissen zich,  want hun slechtheid 
maakt hen blind. Zij hebben geen besef van Gods 
geheimen;  zij verwachten niet dat de vroomheid beloond 
wordt en zij geloven niet dat op een onberispelijk leven een 
bekroning volgt. 
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Het boek Wijsheid is geschreven door een gelovige Jood, die 
zijn volk en godsdienst liefheeft. Hij rekent zich tot de 
Israëlieten. Hij kent de heilige boeken en de geschiedenis van 
zijn volk, hij heeft er diep over nagedacht en weet er 
overvloedig uit te putten bij de samenstelling van zijn werk, 
waartoe liefde en bezorgdheid voor zijn volk en godsdienst hem 
hebben aangezet. Hij is een Jood, levend in een land met een 
hellenistische cultuur. Hoewel hij toegewijd was aan zijn 
godsdienst en een trouwe zoon was van zijn volk, stond hij toch 
open voor de hellenistische beschaving. Hij schreef zijn werk in 
het Grieks van een ontwikkeld mens die deze taal als 
moedertaal gebruikt. Hiernaast openbaart hij zich vooral als 
psycholoog en denker. Als psycholoog heeft hij de neiging en 
het vermogen zich in anderen in te leven. In de lezing van 
vandaag zien we dit terug, waar hij zich de geestesgesteldheid 
van de afvallige Joden indenkt, en aldus, logisch en 
psychologisch, hun levenswijze en hun houding tegenover de 
trouw gebleven Joden verklaart. Tegenover de goddelozen 
plaatst hij de rechtvaardigen. 

Bij de lezing moet ik ook aan Jezus denken, hoe Hij door zijn 
rechtvaardige leefwijze aanstootgevend was voor de 
onrechtvaardigen en hoe ze Hem ter dood hebben gebracht 
omdat Hij goed was. En Hij beweert de Zoon van God te zijn…. 
we zullen eens zien of dat waar is. Laat God Hem dan maar 
komen redden! Zo bereiden de woorden van het boek Wijsheid 
ons voor op wat komen gaat onderweg naar Pasen. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

  

 

Op weg naar Pasen (32)  
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Zaterdag in de 4e week van de Veertigdagentijd 

Jeremia 11, 18-20 

Toen de Heer mij waarschuwde, kreeg ik het pas door; U hebt 
mij inderdaad hun plannen laten zien. Ik was argeloos als een 
lam dat voor de slachting gebracht wordt; ik vermoedde niet 
wat ze tegen mij beraamden: ‘We vellen de boom in zijn volle 
kracht. We bannen hem uit het land van de levenden, zodat 
zijn naam niet meer wordt genoemd.’ Heer van de machten, 
uw oordeel is rechtvaardig, U doorgrondt hart en nieren. 
Laat mij dan zien, hoe U zich op hen wreekt;  ik heb immers 
mijn zaak in uw handen gelegd. 

Vandaag lezen we een stukje uit een belijdenis van Jeremia. 
Wat mij opvalt is de overeenkomst tussen het leven van 
Jeremia en het leven van Jezus. Beiden zijn vervolgd en hebben 
smartelijk geleden. Het leven van een profeet brengt dit 
doorgaans met zich mee. Onze tijd roept om profeten, om 
mannen en vrouwen die niet mee gaan in de waan van de dag 
en die blijven opkomen voor recht en gerechtigheid, voor een 
leven uit God en naar God toe. Profeten die niet buigen voor 
aardse schatten, geld, macht en privileges, maar voor God 
alleen. We hoeven geen Jeremia of Jezus te worden, we zijn wel 
geroepen om als onszelf te getuigen en daarin profetisch te 
zijn! 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

  

 

Op weg naar Pasen (33)  
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5e Zondag Veertigdagentijd C-jaar 

Jesaja 43, 16-21 

Zo spreekt de Heer, die een weg in de zee legt, en in machtige 
wateren een pad, die wagens en paarden en heel de macht 
van het leger liet uitrukken: nu liggen zij alsof zij nooit meer 
opstaan,  gedoofd en als een vlaspitje uitgegaan. Gedenk niet 
langer wat vroeger gebeurd is  en geef niet al uw aandacht 
aan wat eens is geschied; zie, Ik ga iets nieuws maken, het is 
al aan het kiemen, weet u dat niet? Ik ga een weg leggen in de 
woestijn, en rivieren in het dorre land. Wilde dieren zullen Mij 
verheerlijken, jakhalzen en struisvogels; want Ik geef water in 
de woestijn,  rivieren in het dorre land, om mijn uitverkoren 
volk te laven. Het volk dat Ik voor Mij heb gevormd,  zal mijn 
lof verkondigen. 

Deze tekst is onderdeel van Deutero-Jesaja. Zoals de Heer ooit 
bevrijdend handelde bij de Uittocht uit Egypte, zo blijft hij 
bevrijdend voor zijn volk later. Deze tekst is te plaatsen tegen 
het einde van de Babylonische ballingschap. Het is een lied van 
bevrijding en hoop onder leiding van de Dienaar van de Heer. 
De Heer zal telkens iets nieuws beginnen. 

Op weg naar Pasen wordt ons toegezegd: Blijf niet staren op 
wat vroeger was, sta niet stil in het verleden. Ik ga iets nieuws 
beginnen, het is al begonnen, merk je het niet? 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

  

 

Op weg naar Pasen (34) 
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Maandag in de 5e week van de Veertigdagentijd 

Daniël 13, 1-9.15-17.19-30.33-62 

Lang geleden woonde er in Babel een man die Jojakim heette. 
Zijn vrouw was Susanna, de dochter van Chilkia; zij was 
buitengewoon mooi en vroom. Omdat haar ouders 
rechtschapen mensen waren hadden ze hun dochter volgens 
de Wet van Mozes opgevoed. Jojakim was zeer rijk en bezat 
een park, dat bij zijn huis lag; bij hem kwamen de Joden 
samen, omdat hij de belangrijkste man onder hen was. Nu 
waren er dat jaar twee oudsten uit het volk tot rechters 
aangesteld. Voor hen gold wat de Heer gezegd heeft: ‘De 
goddeloosheid is in Babel begonnen bij de oudsten die rechters 
waren en slechts deden alsof ze het volk bestuurden.’ Ze waren 
voortdurend in het huis van Jojakim waar iedereen die 
rechtszaken had zich tot hen wendde. Als het volk tegen de 
middag vertrokken was, ging Susanna wandelen in het park 
van haar man. De twee oudsten keken dagelijks naar haar als 
zij ging rondwandelen en een hartstochtelijke begeerte naar 
haar kwam in hen op. Zij smoorden de stem van hun geweten, 
keerden hun ogen af van de hemel en dachten niet aan de 
dreiging van de rechtvaardige straffen. Terwijl zij naar een 
geschikte dag uitkeken, ging Susanna, vergezeld van twee 
dienstmeisjes, volgens haar gewoonte weer eens het park in. 
En omdat het warm was, wilde zij er een bad nemen.Er was 
niemand behalve de twee oudsten die zich hadden verscholen 
en haar begluurden. Susanna zei dus tegen de dienstmeisjes: 
‘Ga olie en balsem halen en sluit de poort van het park, dan ga 
ik een bad nemen.’ Zodra de dienstmeisjes vertrokken waren, 
kwamen de twee oudsten tevoorschijn en liepen op haar af. Ze 
zeiden: ‘De poort van het park is gesloten en er is niemand die 
ons ziet; we branden van lust naar je! Doe daarom wat wij 
willen en heb gemeenschap met ons, anders zullen we tegen 
jou getuigen dat er een jongeman bij je was en dat je daarom 
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de dienstmeisjes hebt weggestuurd.’ Susanna zuchtte diep en 
sprak: ‘Van alle kanten word ik bedreigd want doe ik het, dan 
wacht mij de dood; doe ik het niet, dan zal ik niet ontkomen 
aan jullie opzet] Maar liever val ik onschuldig ten prooi aan 
jullie opzet dan te zondigen tegen de Heer.’ Daarop begon 
Susanna hard te schreeuwen, maar de twee oudsten 
schreeuwden tegen haar in en een van hen liep naar de poort 
van het park en opende die. Toen degenen die in huis waren 
het geschreeuw in het park hoorden, kwamen ze door de 
zijdeur toegesneld om te zien wat Susanna overkomen was. 
Toen de oudsten hun verhaal deden, schaamden de bedienden 
zich zeer, want nog nooit was zoiets over Susanna verteld. 
Toen het volk de volgende dag weer bij haar man Jojakim 
samenkwam, gingen de oudsten ertoe over om hun goddeloos 
plan uit te voeren en Susanna te doden. Voor het verzamelde 
volk bevalen ze: ‘Laat Susanna halen, de dochter van Chilkia, 
de vrouw van Jojakim.’ Men liet haar halen. Zij verscheen, 
vergezeld van haar ouders, haar kinderen en al haar 
verwanten. Maar haar verwanten, en iedereen die haar zag, 
huilden. Terwijl de twee oudsten voor het volk gingen staan en 
hun handen op haar hoofd legden, keek Susanna huilend naar 
de hemel want in haar hart bleef zij vertrouwen op de Heer. 
Toen verklaarden de oudsten: ‘Terwijl we alleen in het park 
wandelden, kwam zij met twee dienstmeisjes naar binnen, 
sloot de poort en stuurde de meisjes weg. Daarop kwam er 
een jongeman naar haar toe die zich had verborgen en ging 
bij haar liggen. Toen we vanuit een hoek van het park het 
misdrijf opmerkten, snelden we naar hen toe en zagen dat ze 
met elkaar gemeenschap hadden. Hem konden we niet te 
pakken krijgen omdat hij sterker was dan wij, de poort 
opende en wegrende; maar haar grepen we en we vroegen 
haar, wie die jongeman was, maar ze wilde het ons niet 
zeggen. Dat getuigen wij.’ De vergadering geloofde hen, 
omdat zij oudsten van het volk waren, en rechters, en 
veroordeelde Susanna tot de dood. Toen riep Susanna met 
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luide stem: ‘Eeuwige God, die het verborgene kent en alles al 
weet voordat het gebeurt, U weet dat ze mij vals 
beschuldigen; en hoewel ik niet gedaan heb waarvan ze mij 
beschuldigen, moet ik toch sterven.’ De Heer verhoorde haar 
gebed. Terwijl zij werd weggeleid om gedood te worden, gaf 
God een jongeman, Daniël geheten, een heilig besluit in. Deze 
jongeman riep met harde stem: ‘Ik ben onschuldig aan haar 
bloed!’ Waarop het volk zich naar hem toekeerde en vroeg: 
‘Wat bedoel je daarmee?’ Hij ging in hun midden staan en zei: 
‘Zijn jullie niet goed wijs, zonen van Israël? Veroordelen jullie 
een dochter van Israël zonder nader onderzoek en kennis van 
zaken? Ga terug naar de rechtszaal, want zij hier hebben haar 
vals beschuldigd.’ Daarop ging al het volk haastig naar de 
rechtszaal terug. Daar zeiden de oudsten tegen Daniël: ‘Neem 
plaats in ons midden en vertel je bedoelingen, want God heeft 
je het gezag van de ouderdom verleend.’ Toen zei Daniël tegen 
hen: ‘Zet ze apart, dan zal ik ze aan een verhoor 
onderwerpen.’ Ze werden dus van elkaar gescheiden. Daniël 
riep vervolgens een van de twee oudsten bij zich en zei: ‘Je 
bent in slechtheid vergrijsd maar nu krijg je de straf voor je 
zonden. Je hebt onrechtvaardige vonnissen geveld: 
onschuldigen heb je veroordeeld en schuldigen vrijgesproken, 
in strijd met het gebod van de Heer: Breng iemand die 
onschuldig is, en in zijn recht staat, niet ter dood. Welnu, als je 
haar op heterdaad betrapt hebt, zeg dan onder wat voor een 
boom je ze hebt samen gezien?’ Hij antwoordde: ‘Onder een 
mastiekboom.’ Daniël hervatte: ‘Die prachtige leugen kost je je 
kop! Want Gods engel heeft van God al bevel gekregen om je 
in tweeën te splijten.’ Nadat Daniël hem had laten wegleiden, 
liet hij de ander voorkomen en zei tegen hem: ‘Je bent een 
afstammeling van Kanaän en niet van Juda! De schoonheid 
heeft je verleid en de wellust heeft je hoofd op hol gebracht. Zo 
handelen jullie met de dochters van Israël en uit angst deden 
zij wat jullie wilden, maar een dochter van Juda heeft niet 
toegegeven aan jullie slechtheid. Welnu: onder wat voor een 
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boom heb je ze samen gezien?’ Hij antwoordde: ‘Onder een 
steeneik.’ Daniël hervatte: ‘Ook jij hebt door die prachtige 
leugen je kop verspeeld! Want Gods engel staat al klaar om je 
met het zwaard doormidden te hakken en jullie beiden te 
vernietigen.’ Hierop barstte heel de vergadering los in luid 
gejuich en men eerde God, die redt wie op Hem vertrouwt. En 
nu Daniël met hun eigen woorden bewezen had dat de twee 
oudsten een vals getuigenis hadden afgelegd, keerde het volk 
zich tegen hen en overeenkomstig de wet van Mozes 
voltrokken ze aan de oudsten de straf die zij in hun slechtheid 
hun naaste hadden toegedacht: ze werden ter dood gebracht. 
Zo werd die dag een onschuldige van de dood gered. 

De geschiedenis van Susanna is een latere toevoeging 
(deuterocanoniek). De bekoring tot overspel is het beeld van de 
geloofsafval. In Susanne krijgen we vandaag een mooi 
voorbeeld van hoe trouw en gelovig vertrouwen tot redding 
zijn. Het verhaal spreekt verder voor zich. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

  

 

Op weg naar Pasen (35) 

Dinsdag in de 5e week van de Veertigdagentijd 

Numeri 21, 4-9 

Van de berg Hor trokken zij in de richting van de Rietzee, 
want zij wilden om Edom heen trekken. Maar onderweg werd 
het volk ongeduldig. Het keerde zich tegen God en tegen 
Mozes: ‘Hebt u ons uit Egypte geleid om te sterven in de 
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woestijn? Er is geen brood, er is geen water en dat 
minderwaardige eten staat ons tegen.’ Daarop zond de Heer 
vuurspuwende slangen op het volk af. Deze beten de 
Israëlieten, en velen van hen vonden de dood. Daarop kwam 
het volk naar Mozes en zei: ‘Wij hebben gezondigd, want wij 
hebben ons tegen de Heer en tegen u gekeerd. Bid de Heer dat 
Hij die slangen van ons wegneemt.’ Toen bad Mozes voor het 
volk en de Heer zei tegen hem: ‘Maak zelf een vuurspuwende 
slang en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is en ernaar 
kijkt, zal in leven blijven.’ Mozes maakte een bronzen slang en 
zette die op een paal. Ieder die door een slang was gebeten en 
zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven. 

Numeri is het Latijnse woord voor ‘getallen’. Het boek wordt zo 
genoemd vanwege de twee volkstellingen die erin voorkomen. 
De eerste had plaats bij het vertrek van de berg Sinai, de 
tweede gebeurde toen de Israëlieten na vele omzwervingen 
door de woestijn aangekomen waren in het land Moab, ten 
oosten van de Jordaan. Men kan in Numeri vier verhalende 
secties onderscheiden, die telkens onderbroken worden door 
wetten. Het gedeelte van vandaag komt uit het tweede 
verhalende deel: de tocht door de woestijn, waar het volk meer 
dan eens in opstand komt tegen God en tegen Mozes. 

De bronzen slang verwijst naar de vuurspuwende slangen die 
God als straf op zijn volk afstuurde. Maar de bronzen slang 
staat vooral ook symbool voor de reddende en bevrijdende 
kracht van God, van de trouw van God aan zijn volk, ondanks 
de ontrouw van het volk! 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 
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Op weg naar Pasen (36) 

Woensdag in de 5e week van de Veertigdagentijd 

Daniël 3, 14-20.91-92.95 

Koning Nebukadnessar vroeg: ‘Is het waar, Sadrak, Mesak en 
Abednego, dat jullie mijn god niet vereren en het gouden beeld 
dat ik heb opgericht niet aanbidden? Welnu, zijn jullie 
misschien nu bereid om bij het horen van de muziek van hoorn 
en fluit, van citer, luit en harp, van doedelzak en allerlei 
andere muziekinstrumenten je in aanbidding neer te werpen 
en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb? Als jullie dat 
weigeren, dan worden jullie op staande voet in het laaiende 
vuur van een oven geworpen en welke god zal jullie dan uit 
mijn macht kunnen bevrijden?’ Sadrak, Mesak en Abednego 
gaven de koning ten antwoord: ‘Nebukadnessar, wij vinden 
het niet nodig om op uw vraag een antwoord te geven.Als er 
een god is die dat kan, dan is het onze God die wij vereren: Hij 
is in staat ons te bevrijden uit het laaiende vuur van een oven 
en Hij zal ons ontrukken aan uw greep, koning. Maar de 
koning moet beseffen dat wij, ook als God ons niet redt, úw 
god niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt 
opgericht niet zullen aanbidden.’ Toen werd Nebukadnessar 
woedend op Sadrak, Mesak en Abednego en zijn gezicht 
vertrok; hij gaf bevel om de oven zevenmaal heter te stoken 
dan normaal en de sterkste kerels uit zijn leger droeg hij op 
om Sadrak, Mesak en Abednego vast te binden en in de 
laaiende vuuroven te gooien. Toen Nebukadnessar hun 
lofzang hoorde, was hij een en al verbazing; hij stond haastig 
op en zei tegen zijn raadsheren: ‘We hebben toch drie mannen 
vastgebonden in het vuur geworpen?’ Zij gaven de koning ten 
antwoord: ‘Zeker, koning!’ Hij hervatte: ‘Maar ik zie vier 
mannen, niet vastgebonden en zonder verwondingen zich in 
het vuur bewegen; de vierde lijkt op een godenzoon..’ Toen 
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nam Nebukadnessar het woord en zei: ‘Geëerd is de God van 
Sadrak, Mesak en Abednego: Hij heeft zijn engel gezonden om 
zijn dienaren te redden, die vol vertrouwen in Hem, het bevel 
van de koning hebben overtreden en hun lichamen hebben 
prijsgegeven, omdat ze geen andere god wilden vereren of 
aanbidden dan hun eigen God. 

Het boek Daniël verkondigt hoe God zijn volk bijstaan in hun 
strijd tegen de goddeloze overheerser. Er was in die tijd veel 
geloofsafval. De Griekse filosofieën en heidense wijsheid 
vonden veel aftrek. Zoals Hij eens de drie jongelingen, Sadrak, 
Mesak en Abednego, redde uit de laaiende vuuroven, zo zal Hij 
zijn volk ook nu bevrijden. Daniël bleef trouw bleef aan het 
Joodse geloof en roept met zijn verhalen op om trouw te blijven 
aan hun God en aan alles wat God de zijnen leerde kennen in 
Wet en Profeten. Het is een verhaal wat ons ook vandaag mag 
sterken in ons geloof. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

  

 

Op weg naar Pasen (37) 

Donderdag in de 5e week van de Veertigdagentijd 

Genesis 17, 3-9 

Toen boog Abram diep neer, en God sprak tot hem: ‘Dit is 
mijn verbond met u: u zult de vader worden van een menigte 
volken. U zult niet langer Abram heten; uw naam zal 
Abraham zijn, want Ik heb u vader gemaakt van vele volken. 
Ik zal u zeer vruchtbaar maken, volken zal Ik van u maken, 
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zelfs koningen zullen uit u voortkomen.. Ik sluit mijn verbond 
met u en uw nakomelingen, generatie na generatie, een 
altijddurend verbond: Ik zal uw God zijn en de God van uw 
nakomelingen. Heel Kanaän, het land waar u nu als 
vreemdeling verblijft, zal Ik aan u en uw nakomelingen geven 
om het voor altijd te bezitten, en Ik zal hun God zijn.’ Verder 
zei God nog tegen Abraham: ‘U moet dus mijn verbond 
onderhouden, u en uw nakomelingen, generatie na generatie. 

 

Genesis komt van de Griekse Septuaginta-vertaling. Hij zegt 
iets over de inhoud van het boek. Genesis betekent namelijk: 
wording, ontstaan, oorsprong. En juist daarover gaat het in dit 
boek. Het vertelt over de wording van de wereld, het ontstaan 
van de mensheid en de oorsprong van het volk Israël. De 
hoofdstukken 12-50 hebben het uitvoerig over de geschiedenis 
van de grote aartsvaders en aartsmoeders van Israël. Het zijn 
familiesagen, die laten zien hoe God de geschiedenis van zijn 
volk leidt en begeleidt met zijn zegeningen, opdrachten en 
beloften. Vandaag horen we hoe God met Abraham een 
verbond sluit, een altijddurend verbond en dat Hij belooft hem 
tot vader te maken van een talrijk nageslacht. 

Het verbond dat God met Abraham sloot zal God nakomen, 
generatie na generatie, ook nu dus nog geldt dat verbond. God 
zegt ja tegen ons en beloofd ons het beste waar wij ons aan 
Hem toevertrouwen. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 
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Op weg naar Pasen (38) 

Vrijdag in de 5e week van de Veertigdagentijd 

Jeremia 20, 10-13 

Ik hoor veel mensen fluisteren:‘ Daar heb je “Ontzetting-
overal”. Geef hem aan. Ja, we geven hem aan.’ Al mijn 
vrienden willen niets liever dan mijn ondergang. Ze zeggen: 
‘Misschien laat hij zich misleiden, dan overmeesteren we hem 
en kunnen we ons op hem wreken.’ De Heer is bij mij als een 
machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet 
overwinnen. Ze worden diep beschaamd, nooit bereiken ze 
iets. Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten! 
Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig 
onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe U 
wraak neemt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. 
Zing een lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft het leven 
van de arme uit de macht van de boosdoeners gered. 

 

Jeremia wordt in het nauw gedreven, zelfs door zijn vrienden. 
Maar hij laat zich niet misleiden, hij blijft trouw aan zijn Heer, 
blijft op Hem vertrouwen. En in Zijn naam richt hij zich op 
tegenover zijn vervolgers en zingt hij een loflied voor God de 
Heer die het leven van de arme redt uit de macht van de 
boosdoeners. 

Kunnen we onze tijd niet vergelijken met de onze? Natuurlijk 
zijn er veel verschillen, maar ik kan mijn leven als gelovige 
christen in onze tijd en in ons land ook wel eens ervaren als een 
soort van ballingschap. De een na de ander verlaat het schip 
van de kerk en raakt los van God. Vrienden vragen zich af: hoe 
kan het dat zij er nog in geloofd! Ik weet niet hoe dat kan, ik 
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kan alleen dankbaar zeggen dat het zo is en dat ik tegen alles in 
Gods naam blijf noemen en loven. Hij zal ons thuisbrengen uit 
onze ballingschap! 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (39) 

Zaterdag in de 5e week van de Veertigdagentijd 

Ezechiël 37, 21-28 

Zo spreekt de Heer god: ‘Ik haal de Israëlieten weg uit de 
volken waar ze heengebracht zijn; uit alle richtingen breng Ik 
hen samen en Ik leid ze naar hun eigen grond. En daar, op de 
bergen van Israël, maak Ik één volk van hen: één koning zal 
heersen over hen allen. Niet langer zullen het twee volken zijn, 
over twee rijken verdeeld. Ze zullen niet meer verontreinigd 
worden door hun gruwelijke afgoden en al hun misdaden. Ik 
zal hen bevrijden en zuiveren van alle ontrouw waaraan ze 
schuldig zijn. Dan zullen zij mijn volk zijn en Ik hun God. En 
mijn dienaar David zal koning over hen zijn: één herder voor 
hen allen. Dan zullen ze mijn geboden opvolgen en mijn 
voorschriften stipt onderhouden. In het land van hun 
voorouders, dat Ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb, 
zullen ze voor altijd wonen, zij, hun kinderen en hun 
kleinkinderen, en mijn dienaar David zal hun vorst zijn voor 
altijd. Dan sluit Ik met hen een altijddurend vredesverbond. Ik 
maak hen weer talrijk en vestig mijn heiligdom in hun midden 
voor altijd. Bij hen zal Ik wonen; Ik zal hun God zijn en zij 
mijn volk.. En als mijn heiligdom voor altijd in hun midden 
staat, zullen de volken erkennen dat Ik de Heer ben, degene 
die Israël heiligt.’ 
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Ezechiël verkondigt goed nieuws: het einde van de ballingschap 
is in zicht! Juda en Israël zullen één zijn, één volk en één Heer. 
Die eenheid en vrede lijkt misschien nog mijlenver weg, maar 
het zal komen, God laat zijn volk niet in de verstrooidheid en 
verdeeldheid achter! 

Dat wij vandaag, vanuit onze eigen ballingschap, het goede 
nieuws mogen horen en blijven vertrouwen op Gods redding. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

 

Op weg naar Pasen (40) 

Palmzondag 

Jesaja 50, 4-7 

De Heer god heeft mij als een leerling leren spreken, om 
uitgeputte mensen te kunnen bijstaan. Met een woord wekt 
Hij mij in de ochtend, in de ochtend wekt Hij mijn oor om als 
een leerling toe te horen. De Heer god heeft mijn oor geopend, 
en ik heb mij niet verweerd, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn 
rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan, en mijn 
wangen aan hen die mij de baard uitrukten; mijn gezicht heb 
ik niet onttrokken aan beschimping en bespuwing. De Heer 
god staat mij bij, daarom kom ik niet bedrogen uit; daarom 
maak ik mijn gezicht hard als een steen, omdat ik weet dat ik 
niet beschaamd zal worden. 



63 
 

 

De lezing van vandaag is het begin van het zogeheten derde lied 
van de dienaar van Jahwe of derde knechtslied (Jes. 50,4-11). 
In dit lied is sprake van het lijden van de dienaar van God de 
Heer. In de twee voorafgaande knechtsliederen (Jes. 42,1-4 en 
49,1-6) is er nog geen sprake van lijden. Maar de dienaar klaagt 
niet, hij heeft alle vertrouwen in God, ook al wordt hem het 
leven door zijn tegenstanders nog zo moeilijk gemaakt. Zijn 
opdracht is het om uitgeputte moedeloze mensen bij te staan. 
Dat kan hij door steeds een open oor voor God te zijn. De 
dienaar geeft gehoor aan de stem van God, hij verzet zich niet, 
ook als dat lijden betekent. 

Wie met deze dienaar van de Heer is bedoeld, heeft generaties 
lang geleerden bezig gehouden. Betreft het een collectieve 
aanduiding van het volk Israël of gaat het om een individu, 
wellicht een toekomstige heilbrengende persoon? In de Joodse 
Bijbel, de Tenach, worden bijvoorbeeld Mozes, Hizkia, David 
en Jeremia zo genoemd. Het zou ook Deutero-Jesaja zelf 
kunnen zijn. In Jesaja werd aanvankelijk Jakob/Israël 
voorgesteld als de dienaar van de Heer. Zie bijvoorbeeld Jesaja 
41,8v: ‘Maar u, Israël, mijn dienstknecht, Jakob, die ik 
uitverkoren heb … tot wie ik sprak: “Mijn dienstknecht bent u, 
degene die ik uitverkoren en niet verworpen heb…”’ De 
tegenstelling tussen het volk en de dienaar van de Heer werd 
echter groter, omdat het volk zich vaak doof hield voor het 
woord van de Heer. Zo niet de dienaar: ‘… Met een woord wekt 
hij mij in de ochtend, in de ochtend wekt hij mijn oor om als 
een leerling toe te horen. De Heer God heeft mijn oor geopend, 
en ik heb mij niet verweerd, ik ben niet teruggedeinsd’. Deze 
dienaar van de Heer wordt langzamerhand een naamloze 
figuur die voorleeft hoe wij God moeten dienen. In de 
christelijke traditie werd de dienaar van de Heer bij uitstek 
ingevuld als Jezus Christus. 
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Met Palmzondag starten we de Goede Week, een week waarin 
we met Jezus op weg gaan naar Jeruzalem, zijn intocht, zijn 
laatste avondmaal, zijn kruisweg en zijn opstanding. Het is de 
weg zoals Jezus die als lijdende dienstknecht is gegaan. Hij 
klaagde niet, bleef trouw waar omstanders Hem het leven 
onmogelijk maken. Hij stond open voor God zijn Vader, om 
Zijn Woord te horen en te doen, zonder gemor en in 
vertrouwen door lijden en dood heen. Hij gaat ons voor! 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (41) 

Maandag in de Goede Week 

Jesaja 42, 1-7 

Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun; mijn 
uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla. Ik heb mijn geest 
op hem gelegd, en hij maakt het recht bekend aan de volken. 
Hij roept niet en schreeuwt niet, hij laat zijn stem niet horen 
op straat. Het geknakte riet zal hij niet breken en de 
kwijnende vlaspit blaast hij niet uit. Werkelijk, hij zal recht 
brengen. Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt, 
maar hij vestigt het recht op de aarde en de eilanden zullen 
naar zijn boodschap uitkijken. Zo spreekt de Heer God, die de 
hemel geschapen en uitgespannen heeft en de aarde heeft 
gespreid met alles wat zij voortbrengt, die adem geeft aan de 
mensen die er wonen en levensgeest aan iedereen die er zijn 
weg gaat. Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen, Ik 
neem u bij de hand, Ik vorm u, en bestem u tot een verbond 
met het volk, tot een licht voor de naties; om blinde ogen te 
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ontsluiten, om gevangenen uit de kerker te bevrijden, degenen 
die in de duisternis van de gevangenis wonen. 

 

Deutero-Jesaja bezingt de dienaar van de Heer. In deze dienaar 
kunnen wij een voorafbeelding zien van Jezus Christus, die een 
volmaakte verpersoonlijking is van deze dienstknecht. De 
lezing van vandaag is het eerste lied over de dienaar en spreekt 
over zijn uitverkiezing. Als uitverkorene is de dienstknecht 
gezegend met de heilige Geest, zoals Jezus later door de heilige 
Geest gezalfd is. 

Als navolgers van Jezus de volmaakte dienstknecht van de 
Heer, zijn ook wij geroepen en uitverkoren om het heil te 
brengen, lichtdragers te zijn in Gods naam. Uitverkoren zijn is 
en blijft een opdracht, een roep om de weg van God te gaan. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

 

Op weg naar Pasen (42) 

Dinsdag in de Goede Week 

Jesaja 49, 1-6 

Luister naar mij, eilanden, spits de oren, verre volken! Toen ik 
nog in de moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen, nog 
voor mijn geboorte heeft Hij mijn naam genoemd. Hij heeft 
mijn mond zo scherp als een zwaard gemaakt, en mij in de 
schaduw van zijn hand geborgen; Hij heeft van mij een 
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gladgeslepen pijl gemaakt, en mij in zijn koker opgeborgen. 
Hij sprak tot mij: ‘U bent mijn dienstknecht, Israël, door u 
toon Ik mijn heerlijkheid.’ Toen zei ik: ‘Vergeefs heb ik mij moe 
gemaakt, mijn kracht heb ik vruchteloos en voor niets 
verbruikt’; maar de Heer zal mij recht brengen en mijn God 
zal mij belonen. Ik sta hoog in aanzien bij de Heer, en mijn 
God is mijn kracht. Maar nu sprak de Heer, die mij vormde 
tot zijn dienstknecht, nog voor mijn geboorte, om Jakob naar 
Hem te laten terugkeren, want Hij wilde Israël verzameld 
zien. Hij sprak: ‘Het is voor u te gering om mijn dienstknecht 
te zijn, om Jakobs stammen op te richten en om Israëls 
overlevenden terug te brengen; Ik stel u aan om een licht voor 
de volken te zijn: mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van 
de aarde.’ 

 

Het eerste lied over de dienaar van de Heer (gisteren) sprak 
over zijn uitverkiezing. Vandaag horen we het tweede lied. Dit 
lied spreekt over zijn roeping en zijn profetische zending, welke 
gericht is op het bewerken van een omkeer bij de rest van het 
uitverkoren volk. 

Zo mogen ook wij ons vandaag geroepen en gezonden weten 
om licht te zijn, lichtbrengers in Gods naam, en ieder is 
geroepen dit te doen op een eigen unieke wijze. En dit alles met 
de bedoeling dat alle volkeren zich omkeren en weerkeren naar 
hun God tot lof van Hem en tot zegen van de wereld. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 

 

Op weg naar Pasen (43) 
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Woensdag in de Goede Week 

Jesaja 50, 4-9a 

De Heer god heeft mij als een leerling leren spreken, om 
uitgeputte mensen te kunnen bijstaan. Met een woord wekt Hij 
mij in de ochtend, in de ochtend wekt Hij mijn oor om als een 
leerling toe te horen. De Heer god heeft mijn oor geopend, en ik 
heb mij niet verweerd, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik 
prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan, en mijn wangen aan 
hen die mij de baard uitrukten; mijn gezicht heb ik niet 
onttrokken aan beschimping en bespuwing. De Heer god staat 
mij bij, daarom kom ik niet bedrogen uit; daarom maak ik mijn 
gezicht hard als een steen, omdat ik weet dat ik niet beschaamd 
zal worden. Hij die mij vrijspreekt is dichtbij; wie spant een 
rechtszaak tegen mij aan? Laat ons een proces beginnen! Wie is 
mijn tegenpartij? Laat hij naar voren treden! Zie, de Heer god 
staat mij bij; wie veroordeelt mij dan nog? 

 
Het eerste lied van de dienaar van de Heer sprak over zijn 
uitverkiezing, de tweede over zijn roeping en profetische zending. 
Vandaag horen we het derde lied die over de volharding en trouw 
van de dienaar en over de trouw van God zingt. 

In het beeld wat Jesaja schetst komt heel sterk het beeld van 
Jezus Christus op weg naar Jeruzalem, zijn lijdensweg en dood 
aan het kruis, mij voorogen. Jezus was en is de dienstknecht van 
de Heer bij uitstek! En zijn, als Hem, uitverkoren, geroepen en 
gezonden om in volharding God te dienen en Jezus na te volgen, 
in deze Goede Week en alle dagen van ons leven. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 
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Op weg naar Pasen (44) 

Witte Donderdag 

Ex. 12, 1-8.11-14 

De Heer sprak tot Mozes en Aäron in Egypte:‘Deze maand moet 
u beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het 
jaar. Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende 
bekend. Op de tiende van deze maand moet iedere familie een 
lam uitkiezen, ieder huis een lam. Als een familie te klein is voor 
een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal 
personen, samendoen met hun naaste buren. Bij het verdelen 
van het lam moet er rekening gehouden worden met ieders 
eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en 
eenjarig. U kunt er een schaap of een geit voor nemen. U moet de 
dieren vasthouden tot aan de veertiende van de maand. Dan 
moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in 
de avondschemering. Vervolgens moet u wat bloed nemen en dat 
uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de 
deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. In dezelfde 
nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden. Het 
moet gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden. 
En dit is de wijze waarop u het lam moet eten: uw lendenen 
omgord, sandalen aan uw voeten, en uw staf in de hand. Haastig 
moet u het eten, want het is Pasen voor de Heer. Deze nacht zal 
Ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel 
mensen als dieren, slaan. Aan alle goden van Egypte zal ik het 
vonnis voltrekken. Ik ben de Heer. Maar het bloed aan de huizen 
zal een teken zijn dat u daar woont. Als Ik het bloed aan uw 
huizen zie, zal Ik aan u voorbijgaan. De vernietigende plaag zal 
u niet treffen als Ik Egypte sla. Deze dag moet u tot een 
gedenkdag maken, u moet hem vieren als een feest ter ere van de 
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Heer. Generatie op generatie moet u hem als een eeuwig 
voorschrift vieren. 

 
Tussen de negende en de tiende plaag, die de Egyptenaren treffen, 
horen we de verhalen van het lam dat geslacht wordt en de 
ongedesemde broden. Deze rituelen komen uit de wereld van de 
schaapherders, die voor zij de winterweiden verlaten en op weg 
gaan naar de zomer-weiden, een lam slachten en het bloed aan de 
posten van de ingang van de schaapskooi smeren, bedoeld om het 
gevaar voor de schapen af te wenden. En de tweede rite is 
ontleend aan de landbouw, waar vóór het binnenhalen van de 
eerste nieuwe oogst het oude zuurdesem moet worden opgemaakt 
en verwijderd, een soort lenteschoonmaak. Deze rituelen staan 
voor een bescherming tegen het kwaad, een overgang naar een 
nieuwe weidegrond en naar een nieuwe oogst. 

Binnen het gebeuren van de uittocht uit Egypte vullen deze 
rituelen zich met een nieuwe betekenis. De oude lenterituelen 
maken het de Israëlieten van elke generatie mogelijk om deel te 
nemen aan de ontsnapping uit de overheersing van Farao, die in 
de loop van de geschiedenis van de Israëlieten steeds weer in 
andere gedaanten de kop kan opsteken. 

Daarom de oproep tot gedenken: ‘Deze dag moet ge tot een 
gedenkdag maken, ge moet hem vieren als een feest ter ere van de 
Heer. ‘Generatie op generatie moet u hem als een eeuwig 
voorschrift vieren.’ Gedenken betekent bewust in het verhaal 
gaan staan en je erbij laten betrekken, geen toeschouwer blijven 
en van op een afstand toezien. Rituelen voltrekken zonder dat ze 
iets in de deelnemer teweeg brengen zijn leeg en zinloos. 

Witte Donderdag is deel van het paasfeest. Jezus en zijn 
leerlingen vierden op deze avond van het laatste avondmaal het 
joodse Pesachfeest, de bevrijding van het volk uit de slavernij van 
Egypte. Een klein volk breekt de macht van hun overheersers. Het 
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is de gedachtenis van die bevrijding uit de slavernij die oplicht in 
de tekenen van Jezus. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 
 
 
Op weg naar Pasen (45) 
 
Goede Vrijdag 

Jesaja 52, 13-53, 12 

Zie, mijn dienaar zal slagen, hij zal oprijzen en hoog, zeer hoog 
verheven zijn. Er was een tijd dat velen ontzet waren: zijn 
verschijning was onmenselijk geschonden, en zijn uiterlijk had 
niets meer van een mensenkind. Maar eens zal hij vele volken 
opschrikken, dan sluiten koningen hun mond vanwege hem, 
omdat zij zien wat hun niet is verteld, en begrijpen wat ze nooit 
hebben gehoord. Wie heeft er geloofd in wat wij hebben 
gehoord? Aan wie is de arm van de Heer getoond? Als een jonge 
plant schoot hij recht omhoog, als een wortel die in dorre grond 
ontkiemt. Zijn uiterlijk noch zijn schoonheid waren het bekijken 
waard; hij was geen verschijning die onze bewondering wekt. 
Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van 
smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor 
ons verbergt, door ons geminacht en als niet de moeite waard 
beschouwd. Hij heeft onze ziekten op zich genomen, en onze 
smarten heeft hij gedragen; wij echter beschouwden hem als een 
geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd 
doorstoken vanwege onze opstandigheid, vanwege onze zonden 
werd hij gebroken. Hij werd gestraft; ons bracht het vrede, en 
dankzij zijn striemen is er genezing voor ons. Wij allen zijn als 
schapen verloren gelopen, en ieder van ons is eigen wegen 
gegaan; maar de Heer heeft de schuld van ons allen op hem 
laten neerkomen. Hij werd gefolterd, maar hij onderwierp zich; 
hij heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat naar de slacht 
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wordt geleid. En zoals een schaap dat stom is voor zijn 
scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend. Door een 
gewelddadig vonnis werd hij weggenomen; wie denkt nog over 
zijn bestemming na? Toch is hij uit het land van de levenden 
weggerukt, geslagen vanwege de opstandigheid van mijn volk. 
Men gaf hem een graf bij de boosdoeners, en een laatste 
rustplaats bij de rijken, hoewel hij geen onrecht heeft begaan en 
er in zijn mond geen bedrog is geweest. Maar het heeft de Heer 
behaagd hem ziek te maken en te breken. Waarlijk, hij heeft 
zichzelf tot een zoenoffer gemaakt hij zal zijn nakomelingen 
mogen zien, en lang blijven leven; en wat de Heer behaagt zal 
door zijn hand slagen. Vanwege het doorstane lijden zal hij het 
licht mogen zien en met kennis verzadigd worden. Mijn 
dienstknecht zal zich een rechtvaardige tonen voor velen, hun 
zonden laadt hij op zich. Daarom geef Ik hem zijn deel te midden 
van de velen, en samen met hun machthebbers verdeelt hij de 
buit, omdat hij zijn leven gaf om te sterven, en zich tot de 
opstandigen liet rekenen. Hij had echter de zonde van velen op 
zich genomen en kwam zo voor de opstandigen op. 

 
In Jesaja 49-54 staan de dienaar van de Heer centraal. Vandaag 
lezen we het vierde lied van deze dienstknecht. Het perspectief is 
de terugkeer van de ballingen naar Jeruzalem en de wederopbouw 
van vrouwe Sion. Voordat Jahwe als koning van vrede terugkeert 
naar zijn stad en bruid en de ballingen uit de diaspora zijn 
teruggekeerd dient eerst verhelderd te worden wat de zin is van 
het lijden dat de dienaar van de Heer in de ballingschap heeft 
ondergaan. Daarover gaat dit vierde lied, waarin duidelijk naar 
voren komt dat het lot van de dienstknecht en Sion onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn: ‘Het lijden in het verleden en de 
toekomstige verheffing van de lijdende dienstknecht en Sion’. 

De dienaar van de Heer heeft omwille van Gods blijde boodschap 
– onschuldig – zeer veel geleden, is een man van smarten 
geworden, door de ongerechtigheden en zonden van de volken. 
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Hij heeft geduldig en volhardend ingestaan gestaan voor het 
welzijn van de anderen. Door plaatsverlenend voor anderen in te 
staan, is er toekomst voor de verzoende kinderen van vrouwe 
Sion. En er is toekomst voor de dienaar van de Heer. In zijn 
nakomelingen zal Gods plan lukken. Zowel in de vernedering als 
in de verheffing staan de dienaar van de Heer en Sion zij aan zij. 
Wie om niet lijdt, lijdt niet tevergeefs wanneer hij met God lijdt. 
Aan de hand van het lijden van de dienaar van de Heer ontdekken 
veel tijdgenoten, dat het lijden van Israël in de ballingschap niet 
betekent dat God zijn volk in de steek laat, maar dat dit een weg is 
om de bijzondere nabijheid van God te ervaren. De weg van de 
dienstknecht blijkt toekomst te hebben. Wanneer Jahwe de 
ballingen verzamelt en naar Sion terugbrengt is dat een 
opwekking ten leven, voor de dienaar van de Heer en voor heel 
Israël.‘De plaatsvervanging van de knecht van God voor zijn volk 
en de plaatsvervanging van Israël voor de volken betekent: in 
beide komt aan het licht dat het vasthouden aan God in lijden en 
in sterven aan het lijden een betekenis voor anderen geeft. Dit was 
en is de aanzet om het leven, lijden en sterven van Jezus vanuit 
het vierde lied van de dienaar van de Heer te duiden. De lijdende 
dienstknecht staat symbool voor Gods trouw, dat Hij de lijdenden 
niet verlaat, maar hun leven en geluk belooft. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 
 

 

Op weg naar Pasen (46) 

Stille Zaterdag 

Op deze Stille  Zaterdag een overweging, zomaar wat woorden 
die in mij boven kwamen deze morgen... op weg naar Pasen. 
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Stille Zaterdag: 
De stilte van de grafrust van Jezus 
onze gekruisigde Heer 
de tijd tussen zijn dood en opstanding in. 

Stille Zaterdag: 
De stilte na de moord van een onschuldige 
toen – de Gekruisigde en ook vandaag 
vele onschuldigen geslachtofferd. 

Stille Zaterdag: 
De stilte die zich vult met verbijstering 
Hij was het toch die…. 
onze Koning gekruisigd! Verbijsterend. 

Stille Zaterdag: 
De stilte die mij langzaam leegt 
bevrijd van mijn vol verdriet, mijn rouw 
om mijn geliefde Heer. 

Stille Zaterdag: 
De stilte die mij tot inkeer brengt 
de weg naar mijn hart, mijn ziel aangeraakt 
door Zijn liefde tot het uiterste toe! 

Stille Zaterdag: 
De stilte die mij doet opstaan uit mijn verbijstering 
en langzaam laat zien dat Hij het was en zijn zal 
en hoe God Koning werd regerend vanaf het Kruis. 

Stille Zaterdag: 
De stilte die mij doet ontwaken uit mijn pijn 
en doet geloven wat is voorzegd: God is trouw 
en laat de arme gekruisigden niet alleen achter. 
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Stille Zaterdag: 
Jezus is niet voor niets gestorven. 
Voor ons is Hij deze weg gegaan, wetend: God de Vader is trouw 
en laat Mij niet arm en alleen achter op het kruis. 

Zo was het en zo zal het zijn. Amen. 

God herschep ons hart en maak ons zuiver! 
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Op weg naar Pasen - bestemming bereikt! (47) 
 
ZALIG PASEN – Ga in Mijn Geest verder en Ik zal altijd 
met je zijn. 

Johannes 20, 1-18 

Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle 
vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de 
steen voor de opening van het graf was weggehaald. IJlings liep 
ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus 
hield. ‘Ze hebben de Heer uit het graf gehaald’, zei ze. ‘Wisten we 
maar waar ze Hem hebben neergelegd!’ Daarop gingen Petrus 
en de andere leerling op weg naar het graf. IJlings liepen de 
twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan 
Petrus en kwam het eerst bij het graf aan. Hij wierp er een blik 
in en zag dat de linnen doeken er nog lagen. Maar hij ging niet 
naar binnen. Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf 
aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog 
lagen, maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de 
andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart. Toen 
pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was 
aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof. Ze wisten 
toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést 
opstaan. Daarop gingen de leerlingen terug naar huis. Maria 
echter stond buiten bij het graf te huilen. En terwijl ze zo huilde, 
wierp ze een blik in het graf en zag daar twee in het wit geklede 
engelen zitten, de een aan het hoofdeinde, de ander aan het 
voeteneinde van de plaats waar Jezus had gelegen. Ze spraken 
haar aan: ‘Waarom huilt u zo?’ Ze antwoordde: ‘Ze hebben mijn 
Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem hebben 
neergelegd!’ Na deze klacht keerde ze zich om en zag Jezus staan, 
maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus vroeg: ‘Waarom huilt 
u zo? Zoekt u iemand?’ In de mening dat het de tuinman was zei 
ze: ‘Heer, als u het bent die Hem hebt weggenomen, zeg me dan 
waar u Hem hebt neergelegd; dan kan ik Hem laten halen.’ Jezus 
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zei: ‘Maria!’ Ze keerde zich nu naar Hem toe en zei: ‘Rabboeni!’ 
(Dat is het Hebreeuws voor: meester.) ‘Houd Me niet vast’, zei 
Jezus. ‘Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Ga liever naar mijn 
broeders en zeg hun: “Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie 
Vader is, naar mijn God die ook jullie God is.” ’ Daarop ging 
Maria van Magdala aan de leerlingen verkondigen: ‘Ik heb de 
Heer gezien’, en ze vertelde hun wat Hij tegen haar gezegd had. 

Houd Mij niet vast 

Hoe groot de verwondering 
de Heer in levende lijve te zien. 

Hij is niet dood – Hij leeft. 
Ik hoef niet langer te huilen. 

‘Houd Mij niet vast.’ 
‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader.’ 

‘Ga naar mijn broeders en zusters 
en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, 

die ook jullie Vader is, 
naar mijn God, die ook jullie God is.’ 

Maar, ik wil altijd bij U zijn, Heer, 
ik wil U vasthouden, ik wil … 

‘Houd Mij niet vast’ 
Vertrouw erop dat wat je gezien hebt waar is; 

Ik ben niet dood – Ik leef 
Ga in Mijn Geest verder 

en Ik zal altijd met je zijn. 
 


