
Zaterdag – Lam van God 
 

‘Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ 

Johannes 1:29 

 

Een andere beeldspraak om uit te leggen wat Jezus met zijn leven, dood 

en opstanding heeft bereikt is dat van een offerlam. Johannes de Doper 

vergelijkt het doel van Jezus’ leven op aarde met een volmaakt, maar 

kwetsbaar dier dat beladen wordt met al de zonde van de wereld. Dat was 

zijn missie. Wat is er veel mis in deze wereld: mensen gaan gebukt onder 

een te hoge werkdruk; mensen lijden aan ongeneeslijke ziekte; mensen 

proberen hun leegte te vullen met spullen, eten, drank en drugs; mensen 

geven elkaar de schuld, maken enkelingen en groepen tot zondebok, en 

ga zo maar door. Lees de evangeliën en zie hoe Jezus zich al die nood 

van de mensen aantrok, hoe Hij het tot zíjn nood maakte. 

Hij werd beladen met al onze ellende en daarmee ging Hij op weg naar 

Golgota. Op het moment dat de paaslammeren werden geslacht stierf Hij 

aan het kruis. Zo komen wij vrij van alles wat ons afhoudt van het echte 

leven. 

 
 

Zondag – Jezus nodigt ons uit 
 

Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan 

zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 

want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 
 

Matteüs 11:28-30 

 

Het gaat er natuurlijk om dat wat Jezus aan het kruis bereikt heeft, ook 

realiteit wordt in ons leven. Vandaag nodigt Jezus ons uit om bij Hem te 

komen. Hij stelt voor om te ruilen: alles waar wij onder gebukt gaan wil 

Hij van ons overnemen, en we krijgen er rust voor terug. Er valt een last 

van je schouders. 

Geloof je dat je dat kunt ervaren aan het Heilig Avondmaal? 

Jezus nodigt je uit. 

Leesrooster voor het Heilig Avondmaal 

 
    Om toe te leven naar de komende avondmaalsviering 

    lezen we elke dag een gedeelte uit de Bijbel om goed 

    voorbereid aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. 

 
 

Maandag – Meeloper? 
 

‘U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad.’ 

Exodus 23:2a 
 

Hoe sta je als enkeling tegenover de meerderheid? We zijn geneigd van 

onszelf te denken dat we zorgvuldige afwegingen maken en heel goed 

onze eigen keuzes kunnen maken. Maar onderzoek wijst uit dat we veel 

meer beïnvloed worden door reclame en opinies op social media dan we 

beseffen. En kijk ook eens wat zorgvuldiger naar al die dingen waarbij je 

zegt: ‘Eígenlijk zou ik dit of dat moeten doen.’ Er volgt dan altijd een 

‘maar’, een reden waarom je toch de makkelijkere weg kiest. Je bent 

gevoelig voor wat anderen doen, voor wat anderen zullen zeggen van je 

afwijkende keuze. Denk eens aan het milieu, aan dingen die ongezond 

veel tijd vragen, aan oneerlijke dingen die om een tegengeluid vragen. 

Het is makkelijk om je maar op de vlakte te houden, omdat zoveel 

anderen het ook niet kunnen opbrengen het goede te doen. Het valt niet 

mee om als enige anders te kiezen en anders te doen dan de meerderheid. 

Wat kun je nog veranderen voordat je zondag bij Jezus aan tafel komt? 

 
 

Dinsdag - Koerswijziging 
 

‘Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet.’ 

Psalm 40:9 

 

Denk eens aan een zwerm spreeuwen. Zij maken de mooiste bewegingen 

door de lucht zonder dat er één tegen de ander op vliegt of juist ver van 

de anderen afwijkt. Hoe kan dat toch? Blijkbaar reageren ze voortdurend 

op elke kleine koerswijziging van degene die naast hen vliegt. 



Je kunt niet één vogel aanwijzen als degene die altijd de koers bepaalt. 

Is dat niet de manier waarop het kwade onder ons mensen blijft 

voortbestaan? We oriënteren ons op elkaar en bewegen met de 

meerderheid mee. 

Het is onze redding dat er Eén was die zich voluit onderscheidde van alle 

andere mensen: onze Heer Jezus Christus. Hij heeft tijdens zijn leven op 

aarde deze tekst uit Psalm 40 aangehaald als woorden die Hem uit het 

hart zijn gegrepen. Het was zijn enige en vurig verlangen om Gods wil te 

doen. En dat heeft Hij volmaakt gedaan, ook al stootte Hij heilige huisjes 

omver. Jezus heeft de koers verlegd. 

Hebt u, heb jij de moed om je opnieuw aan te sluiten bij zijn koers? 

En,  je zult merken dat anderen weer reageren op jouw gewijzigde koers! 

 

__________________________________________________________ 
 

Woensdag – Je oordeel opschorten 
 

‘Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 

Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie 

zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 

Hij bukte zich weer en schreef op de grond.’  

Johannes 8:6b-8 
 

Wat is dan de koers van Jezus? Vervuld van Gods liefde stelde Hij het 

werkelijke kwaad aan de kaak. De schriftgeleerden hebben een vrouw op 

overspel betrapt en willen nu het oordeel van Jezus horen. Jezus zegt 

niets, maar schrijft met zijn vinger in het zand. Was dat een manier om 

tijd te nemen om na te denken? Of was het een manier om de 

schriftgeleerden over hun eigen vraag te laten nadenken? Daarna sprak 

Hij die bekende woorden: ‘Wie zonder zonde is, mag de eerste steen naar 

haar gooien.’ En daarna Hij schreef weer verder in het zand. Uiteindelijk 

droop iedereen af. Niemand kon van zichzelf beweren zonder zonde te 

zijn. Ze dáchten het kwaad in die vrouw haarscherp kunnen aanwijzen, 

maar er zat ook veel kwaad in hen zelf. De koers van Jezus is dat we niet 

oordelen over anderen, omdat we zelf evengoed van genade leven. Het 

kwaad dat we in een ander menen te kunnen aanwijzen zit ook in ons. 

Aan de avondmaalstafel zijn we allemaal gelijk. 

 

Donderdag – Meer dan het vanzelfsprekende 
 

‘Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed 

geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die 

je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’ 

Lukas 6:38 
 

De koers van de wereld is: voor wat hoort wat. Kosten en baten moeten 

in balans zijn. Dat vinden we normaal. Dat vinden we vanzelfsprekend. 

De koers die Jezus ons wijst is die van overvloedige liefde. Als je geeft, 

doe er dan liefst nog een schepje bovenop. Geef bij voorkeur aan iemand 

die niets terug kan geven. Wie het Koninkrijk is binnen gegaan is niet 

meer berekenend of bezorgd om iets te kort te komen. Die vrijgevigheid 

gaat je gemakkelijk af als je doordrongen bent van de grote liefde van 

Jezus voor jou. 

Wie gaat vandaag of morgen iets van de gulheid van God via jou 

ondervinden? 
 

 

Vrijdag - Ontwapenend 
 

Jezus zei: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’  

Lukas 23:34 
 

Onze Heer Jezus Christus heeft zijn liefde en goedheid volgehouden tot 

aan zijn dood aan het kruis. Als je vraagt: Wat heeft Jezus bereikt door te 

sterven aan het kruis? zijn we gewend te zeggen dat Hij stierf voor onze 

zonden. We zijn gewend om dat uit te leggen als een straf die Hij met 

zijn leven betaalde. Maar de Bijbel gebruikt meer beelden voor dat 

mysterie van verlossing. Als we horen dat Jezus na alle pijn en 

vernedering zelfs nog bidt voor degenen die Hem dit hebben aangedaan, 

worden we stil. Hoe bestaat het! Wat Jezus aan het kruis gedaan heeft is 

alle vijandschap ontwapenen. Wie kan tegen zo’n grote liefde op? Deze 

liefde slaat zijn vijanden alle wapens uit handen. Paulus zegt: ‘Hij heeft 

de overheden en de machten ontwapend, ze openlijk te schande gemaakt 

en daardoor over hen getriomfeerd.’ (Kol 2:15). Jezus bidt voor mensen 

‘die niet weten wat ze doen.’ Als zijn kruisdood bij ons de beschaamde 

vraag oproept: Waar zíjn we mee bezig? heeft Hij zijn doel bereikt. 


