Bijbelleesrooster

Op weg naar Pasen
In de voetsporen van Jezus: vanaf Palmzondag tot aan Pasen.

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Het heeft zijn oorsprong in het Pesachfeest dat
God instelde toen Hij Zijn volk verloste uit Egypte. Israël werd van een slavenvolk een
vrij volk met God als hun Heer.
Pasen, God sloot een nieuw verbond met alle mensen op aarde, opdat iedereen bij Hem
kan komen en Hem als Vader kan kennen.

Gebruikte symbolen tijdens de week
Elke dag wordt een symbool genoemd, dat helpt om het paasverhaal beter te onthouden.
Totaal krijg je dan het plaatje dat hieronder staat. Op Palmzondag begin je met het
leggen van een kruis op een tafeltje. Je kunt het kruis maken van hout, van papier of van
karton. Je kunt het kruis eventueel ook ophangen aan een muur bij de eettafel en de
voorwerpen er steeds op vastplakken. Het voorwerp van de dag kan zo door een kind op
het kruis gelegd/geplakt worden.

Dag

Bijbelgedeelte

Symbool

Dit leesrooster is een hulp om naar Pasen toe te leven en stil te staan bij wat er gebeurde.
Je kunt het gebruiken in je persoonlijke stille tijd of als gezin bijv. na een maaltijd.
Ik wens je een goede voorbereiding op Pasen toe!
Peter Swinkels
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Matteüs 21:1-11
Matteüs 21:12-17
Matteüs 26:6-13
Johannes 13:1-17
Matteüs 26:17-30
Matteüs 27:27-50
Lucas 23:55-56
Matteüs 28:1-10

palmtakje
zweep
geurige kruiden
handdoek
brood en beker
kruis
donkere doek
steen

1. Palmzondag: Intocht in Jeruzalem

2. Maandag: Reiniging van de tempel – Mijn huis moet een huis van gebed zijn

Hosanna voor de Zoon van David! Hosanna in de hemel!
Hosanna betekent letterlijk ‘red ons alstublieft’, het is ook een
uitroep van lofprijs.

Palmzondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Pasen

Lees: Matteüs 21:12-17
Jezus is een vriend van de armen en onderdrukten. Jezus
weet dat zij (wij) God nodig hebben. Een van de weinige
dingen waar Jezus echt boos om wordt is als mensen het
anderen, die God nodig hebben, moeilijk maken om bij God
te komen (Lucas 11: 37-54).
Dit was één van die keren. De tempel hoorde een plaats te
zijn waar mensen die God nodig hadden in gebed dicht bij
Hem konden zijn.
Maar de ‘religieuze gladde jongens’ probeerden er geld aan
te verdienen door er dingen te verkopen die je ‘dichter bij
God brengen’.

Lees: Matteüs 21:1-11 De armen en onderdrukten van
Israël wisten dat Jezus aan hun kant stond. Immers Hij had de
profeet Jesaja aangehaald en de verzen die daar stonden op
Hemzelf betrokken:
‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,om een genadejaar van de Heer uit te roepen’ (Lucas 4:1819).
Hij had duizenden te eten gegeven met slechts een paar broden (Johannes 6). Hier was dus DE
MAN die Israël kon bevrijden uit de handen van de Romeinen! Hij kon een leger samenstellen dat
onverslaanbaar was en zij zouden altijd genoeg te eten hebben. Jezus kon in al hun lichamelijke
behoeften voorzien. En nu kwam Hij naar de hoofdstad. Hij kwam naar het hoofdkwartier van de
Romeinse bezetters. ‘Welkom, Jezus!’

Vragen:
1.
2.
3.

Wie zijn je idolen, je helden? Maak een korte lijst.
Welke gemeenschappelijke karaktereigenschappen hebben ze? Hebben ze enige
eigenschappen van Jezus?
Op Palmzondag verwelkomden de mensen Jezus als hun Koning. Hoe is Jezus vandaag
Koning?

Wij hebben niets anders nodig dan een hart dat verlangt om tot God te komen door gebed.
Jezus kreeg er op deze dag een aantal vijanden bij.

Vragen:
1.
2.
3.

Moet mijn leven gereinigd worden? Wat houdt mij weg van God?
Is er een ding waar ik vandaag al mee kan beginnen om te veranderen?
Hoe kan ik dichter bij God komen?

Symbool: Zweep, een stokje met drie touwtjes, met een knoop aan het eind.
Bid:
Vraag God om je leven verder te reinigen. Belijd zonden die in gedachten
komen.

Symbool: Palmtakje, takje van een andere groene struik of geknipt van groen papier.
Bid:
Verwelkom Jezus als Koning in je leven. Dank Jezus voor Zijn koningschap in je leven.
Tip:
Zing een enthousiast lied voor Jezus, bijvoorbeeld Opwekking 298 Hosanna .

Tip:

3. Dinsdag: De zalving van Jezus – Zij heeft iets goeds voor mij gedaan.

4. Woensdag:

Lees: Matteüs 26:6-13

Lees: Johannes 13:1-17
Jezus hield van Zijn mensen. Zij waren Zijn vrienden. Hij wilde voor hen (en voor ons)
sterven. Maar zij (en wij) hadden nog veel te leren.
Bij de start van de Pesachmaaltijd begon Jezus de voeten
van Zijn leerlingen te wassen. Dit was slavenwerk. Hun
voeten waren vuil en niemand had vrijwillig deze taak op
zich genomen. Jezus nam een kom en een handdoek, en
waste de voeten van Zijn vrienden. Omdat hun voetzolen
vuil waren en omdat hun geest nog steeds ‘vuil’ was.
Zij moesten leren dat echte leiders hun volgelingen dienen.

Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam
voorbereid op het graf.
Jezus had zich al voorbereid op deze reis naar Jeruzalem en Zijn
confrontatie met de Romeinen en de Farizeeën. En Hij wist hoe
het af zou lopen en waar Hij doorheen moest voordat Hij tot dit
einde zou komen. Hij zou sterven …
Hij was er helemaal van doordrongen nog vóór dat het gebeurde.
Hij overzag dat Hij met Zijn optreden een botsing uitlokte met de
machten in de politieke, religieuze arena.
Hij zou wreed sterven in de handen van boze, vijandige mensen. Hij wist heel duidelijk
waar het op uit zou lopen. Hij had machtige vijanden gemaakt.

Vragen:
1.
2.
3.

Waarom was de zalving zo belangrijk voor Jezus ?
Waarom, denk je, wilde Jezus dat deze daad doorverteld zou worden ?
Wat voor geschenk zou jij aan Jezus willen geven om Hem voor te bereiden op
Zijn dood aan het kruis ?

Symbool: Geurige kruiden, bijv. potpourrikruiden in een schaaltje, of in een stukje
vitrage als bundeltje geknoopt.

Bid:

Jezus ging bij een ex-melaatse op bezoek. Bid voor ongelovigen uit je
omgeving. Bid voor de gasten die uitgenodigd zijn voor de Paasbijeenkomst.

Tip:

Geef ook eens een speciaal offer aan Jezus uit liefde voor Hem.

Neem eens extra tijd om alleen met God te zijn.

Jezus wast de voeten van zijn discipelen

Echte leiders leiden niet door opdrachten te geven die ze zelf niet willen uitvoeren. Echte
leiders leiden door een voorbeeld te zijn.
‘Jullie zeggen altijd ‘meester’ en ‘Heer’ tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik,
jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.’

Vragen:
1.

Wie zijn de leiders in jouw leven? Op welke manier zijn ze een goed voorbeeld
voor je?
2. Hoe kun jij anderen dienen/helpen? Thuis? Op school? Op je werk?
3. Wat kun jij vandaag voor iemand doen dat lijkt op wat Jezus deed, toen Hij de
voeten van zijn discipelen waste ?
Symbool: Handdoek, geknipt van een stuk badstof (oude handdoek)
Bid:
Vraag God om je te helpen groeien in dienstbaarheid naar anderen.
Tip:
Doe eens een ‘vuil’ werkje voor een ander.

5. Witte Donderdag:

Jezus viert de Pesachmaaltijd met Zijn discipelen

6a. Goede Vrijdag:

De kruisiging van Jezus

Lees: Matteüs 27:27-50
‘Neem, eet, dit is mijn lichaam’ en ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van
het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.’
Lees: Matteüs 26:17-30 (eventueel ook vers 31-56)
Tijdens deze bijzondere maaltijd
gebeurden er veel dingen. Gisteren
bespraken we dat Jezus de voeten
van Zijn leerlingen waste. Vandaag
dat Hij het avondmaal instelde.
Judas ging weg om de tempelwachten te begeleiden zodat zij,
beschermd door de duisternis, Jezus gevangen konden nemen. Zo verraadde hij Jezus.
Vroeg of laat moet iedereen kiezen om voor of tegen Jezus te zijn. Judas koos ervoor om
zijn eigen weg te gaan. De rest van de discipelen koos ervoor om bij Jezus te blijven.
Eens, toen veel anderen hem verlieten, zei Jezus tegen Zijn leerlingen: ‘Willen jullie soms
ook weggaan?’ En zij zeiden: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt
woorden die eeuwig leven geven’ (Johannes 6:67-68).

Vragen:
1.
2.
3.

Wat zou jou van Jezus weg kunnen leiden?
Waarom denk je dat Jezus Judas toestond om Hem te verraden?
Wat betekent eeuwig leven voor jou?

Symbool: Brood en beker – Bijv. plastic bekertje met rood papier gevuld of van binnen
rood geschilderd. Stukje brood of matse.

Bid:
Tip:

Vraag God om verleidingen die op je af komen te ontmaskeren.
Vier eens avondmaal als huiskring, echtpaar of gezin.

‘Wat heeft de dood van één enkele man 20 eeuwen
geleden, ver hier vandaan in het Midden-Oosten, met
mij van doen?’ Dat is een goede vraag. Misschien wel
de belangrijkste vraag ooit gesteld.
Het Bijbelse antwoord op die vraag is dat Jezus in
onze plaats stierf. Omdat wij van nature van God
gescheiden zijn en we ongehoorzaam zijn aan God en
Zijn geboden.
Deze wrede moord is het resultaat van de ongehoorzaamheid van de mensheid in het algemeen en onze ongehoorzaamheid in het bijzonder.
Bijvoorbeeld ongehoorzaamheid door het niet in acht nemen van Gods geboden.
Dat is wanneer:
• we Gods naam voor ons eigen doel gebruiken (Misbruik de naam van de HEER, uw
God, niet),
• we opgeslokt worden door ons werk of spel (Houd de sabbat),
• we onze ouders met geringschatting behandelen (Toon eerbied voor uw vader en uw
moeder),
• we weinig achting hebben voor menselijk leven (Pleeg geen moord),
• we onbetrouwbaar zijn tegenover onze echtgenoten (Pleeg geen overspel),
• we weinig respect hebben voor andermans eigendommen (Steel niet),
• we liegen (Leg over een ander geen vals getuigenis af),
• we rijkdom willen hebben tegen elke prijs (Zet uw zinnen niet op iets van een ander),
•
en we alles en iedereen behalve de ware God vereren (Vereer naast mij geen andere
goden).

(Zie het volgende kader voor het vervolg van de tekst voor deze dag.)

6b. Goede Vrijdag: vervolg
Jezus liet de volledige schuld van onze vuiligheid en
ongehoorzaamheid op Zich komen. En in Zijn
lijdensproces nam Hij die schuld op Zich en onderging
de straf door Zijn liefde en opoffering.
Wij verdienen de dood aan het kruis, maar Hij hing daar
in onze plaats. Dank U Jezus!

Vragen:
1.
2.

Wat betekent Jezus' dood toen voor jou nu?
Jezus' dood aan een kruis 2000 jaar geleden geeft ons vandaag nog profijt. Kun
je een voorbeeld bedenken van iets dat lang geleden gebeurde en dat vandaag
nog goed kan zijn voor jou?
3. Hoe kunnen wij, als een gezin of alleen, een leven leiden waarin we Gods liefde
tonen?
Symbool: Kruis, twee stokjes aan elkaar gelijmd of met touwtje vastgemaakt.

Bid:
Tip:

Dank Jezus voor Zijn offer en wat het in jou en in je omgeving uitgewerkt heeft.
Proclameer het verzoenende sterven van Jezus over je familie, vrienden en
collega’s.
Tel je zegeningen! – Bedenk waar Jezus je van vrij gemaakt heeft, waarin Hij je
vergeven heeft en waarin Jezus jouw leven veranderd heeft. Dank Hem specifiek
voor die dingen. Schrijf er eventueel een getuigenis over.

8. Pasen:

Hij is opgestaan uit de dood. Hij is waarlijk opgestaan!
Lees: Matteüs 28:1-10
Een vergelijking met een bokswedstrijd: De
dood is door de fatale klap lamgelegd. Het
kwaad gaf zijn beste stoot in de kruisiging van
Jezus. God incasseerde die en sloeg terug. Jezus
werd opgewekt!
Jezus liep niet verdwaasd rond alsof hij in elkaar
geslagen was en intensieve zorg nodig had.
Hij leeft zoals niemand van ons ooit geleefd
heeft. Zijn spieren golven, Zijn ogen stralen licht
en Zijn hart is vol van de overwinning. Hij leeft!
Dit is de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld. Want zonder de
opstanding is de dood het einde ... Maar dat is NIET het geval. Jezus is opgestaan!
Er is hoop, en niet alleen hoop, er is OVERWINNING!
We zijn meer dan overwinnaars door Jezus die stierf en is opgestaan, als de eerste vrucht
van de oogst die wij zullen zijn voor God. Er is niets dat zich hiermee kan meten.

Vragen:
1.

Als jij de eerste was die Jezus graf bezocht, zou je dan geloofd hebben wat de
engelen zeiden ?
2. Waarom is Pasen voor christenen belangrijker dan Kerst ?
3. Hoe heeft de opstanding je kijk op de wereld veranderd ? Denk je anders over
dingen ?
Symbool: Steen, grote kiezel (eventueel van papier) met de tekst: ‘Hij is opgestaan!’
Bid:
Dank God uitbundig voor Zijn overwinning op de dood en zonde!
Tip:
Vertel zoals de Maria’s in je omgeving van de opstanding van Jezus.

7. Stille Zaterdag:

Jezus in het graf

Lees: Lucas 23:55,56 (lees tot 24:1)
Dit is een dag van stilte. Dit is de dag waarop Jezus in het graf ligt. Alles is rustig. De
honger van het kwaad is gestild. Het ligt slapende op de grond als een verzadigde, grijze
wolf met een bloedige mond en een volle maag. De strijd is voorbij en het kwaad heeft
gewonnen. Het laatste obstakel is opzijgeveegd. Het kwaad kan even kalm aan doen. Tijd
om de overwinning te vieren.
Er is geen hoop voor jou en mij. Wij zullen de volgende slachtoffers zijn. Het is tijd om
stil te zijn, tijd voor wanhoop. Wij zullen opgeslokt worden zoals Jezus, alleen
makkelijker, want wij zijn niet zo sterk als Hij. Wat kunnen wij doen?
De discipelen waren bang voor de Joden (Johannes 20:19). Petrus had groot verdriet o.a.
over zijn verloochening van Jezus (Lucas 22:62). Judas had berouw en verhing zich
(Matteüs 27:3-5).

Vragen:
1.
2.
3.

Hoe zullen de discipelen die dag ervaren hebben?
Hoe zag hun toekomst er nu uit?
Denk erover na hoe het zou zijn als dit het einde van het Evangelie was.

Symbool: Donkere doek, zwart lapje stof.
Bid:
Dank God voor Zijn nabijheid in donkere tijden in je leven.
Tip:
Neem een tijd om stil te zijn voor God. Te overdenken wat er gebeurde.

Na Pasen:
Opdracht
Jezus kwam op hen (Zijn leerlingen) toe en zei: ‘Mij is alle
macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie
opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie,
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matteüs
28:18-20).

Toerusting
Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie
kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de
uiteinden van de aarde …
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar … en allen werden
vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals
hun door de Geest werd ingegeven (Handelingen 1:8 en 2:1, 4).

Uitvoering
De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en
God begunstigde allen rijkelijk (Handelingen 4:33).
BRON: De tekst van dit leesrooster komt gedeeltelijk uit: ‘The most important 8 days in the world!’ Mount
Soledad Presbyterian Church, La Jolla C.A., U.S.A. (vertaald door Tineke Lous). Door Peter Swinkels van
Evangelische Gemeente ‘De Lichtstad’ te Eindhoven is de tekst uitgebreid en aangepast.

