
Doorgaan (of beginnen) met geloven
Bijbelleesrooster (4) bij de corona-crisis

DAG 22 

We zouden het bijna vergeten, maar nog éven en dan vieren 
we Pasen. Dit jaar zal dat anders zijn. Geen gezellige paas-
sferen in het winkelcentrum, weinig voorbereidingen voor 
de vieringen op school, thuis en in de kerk. Het zou zomaar 
kunnen dat je het niet echt viert. Of áls je het viert, dat je er 
eigenlijk niet zoveel zin in hebt…

Lezen – Lukas 22:14-16
Ons woord ‘Pasen’ komt van het woord ‘Pascha’: het feest dat 
Israël viert om te gedenken hoe God haar uit de slavernij be-
vrijdde. Net als elk jaar is men in Jezus’ tijd druk bezig geweest 
om de Paschaviering voor te bereiden. Het huis is schoonge-
veegd, de lammetjes zijn uitgezocht, de platte broden liggen 
klaar. Ook Jezus en Zijn discipelen hebben hun voorbereidingen 
getroffen. Ondertussen weet Jezus dat er een grote strijd aan 
komt. Een crisis waarin het erop of eronder zal zijn – niet alleen 
voor Hemzelf, maar voor de hele mensheid. Een goede reden om 
er geen ‘zin’ in te hebben… toch? 

Gesprek
• Hoe zou jij de emotie(s) van Jezus omschrijven, als je dit zo  
   leest? Wat zegt dit over Hem, volgens jou?
• Waarom zal Jezus er zo naar verlangd hebben om deze maal 
   tijd met Zijn discipelen te eten? Wat zegt Hij daar zelf over?
• Nu je dit gelezen hebt… (Hoe) kijk je uit naar het Paasfeest dat  
   eraan komt?
 

Gebed
‘Zelfs nu we stilgezet worden, kunnen we vergeten waar het echt 
om gaat. Hoe bijzonder is het dat U er zo naar verlangt om met 
ons te vieren dat U ons verlost heeft. Dank U voor Uw genade en 
Uw liefde. We zien ernaar uit om U te ontmoeten. Straks, tijdens 
het Paasfeest. En – misschien al heel snel – voor eeuwig, als we 
bij U op de nieuwe aarde mogen wonen. Geprezen zij Uw Naam!’ 

Verlangen naar Pasen?!

DAG 23 

In deze weken moeten we misschien wel veel offers brengen. 
We kunnen onze vrienden niet ontmoeten; we zitten thuis op 
elkaars lip; en alle leuke activiteiten zijn gecanceld. Maar 
we doen het voor ons eigen bestwil. Hoe anders was dat 
tweeduizend jaar geleden voor Jezus.

Lezen – Lukas 22:19-21
De verzen die we lezen, beschrijven wat er gebeurt tijdens het 
Avondmaal dat Jezus net voor Zijn sterven viert met Zijn disci-
pelen. Daarbij moet je bedenken dat Judas, die Hem verraden 
zal, er óók nog bij is. De woorden die Jezus spreekt, richt Hij ook 
tot Judas. Hij zal zichzelf offeren, niet voor Zijn eigen bestwil, 
maar voor dat van Zijn discipelen.

Gesprek
Je hebt misschien nog geen belijdenis gedaan, maar stel het 
je toch eens voor: jij zit met Jezus aan de tafel van het Heilig 
AvondmaaL Jezus neemt het brood en de wijn; Hij kijkt je aan en 
zegt: ‘voor jou gegeven… voor jou vergoten’. 
• Wat doe je? Neem je het aan?
• Wat gaat er op dit moment door je heen?
• Kijk je Jezus aan? Wat ziet Jezus in jouw blik? Of sla je je  
   ogen neer?

Gebed
‘Heere Jezus, we belijden dat we soms teveel zeuren over de of-
fers die we moeten brengen. Vergeef ons dat! Dank U dat U ons 
zó liefheeft dat U zichzelf voor ons heeft geofferd. Help ons om 
daar in geloof bij stil te staan.’

Wat ziet Jezus in jouw blik?

Onderstaand bijbelleesrooster kun je in je eigen stille tijd gebruiken, maar het is ook mooi om erover door te praten met 
anderen, bijvoorbeeld aan tafel thuis.

Het is vooralsnog het laatste rooster dat we rond de corona-crisis publiceren. Hopelijk hebben de roosters je geholpen om 
door te gaan met geloven – én bijbellezen. Doe dat dus ook in de komende weken!



DAG 24 

Soms zou je misschien wel álles voor de Heere Jezus op wil-
len geven. Op andere momenten merk je dat het leven met 
Jezus niet altijd makkelijk is. Het kan dan weleens lijken of 
Hij dat niet ziet. Maar is dat zo? 

Lezen – Lukas 22:31-34
Tijdens het vieren van de Paasmaaltijd voert Jezus gesprekken 
met Zijn discipelen. Hij noemt het beeld van de tarwe die na 
de oogst gezeefd wordt. Daarmee worden de goede tarwekor-
rels gescheiden van onbruikbare velletjes en ander materiaal. 
Jezus waarschuwt Zijn discipelen: satan wil jullie zeven, zoals 
de tarwe gezeefd wordt. Hij probeert het slechte in jullie naar 
boven te halen! 

Gesprek
•  Wat zou Jezus volgens deze tekst tegen jou kunnen zeggen,   
    als je het leven met Hem moeilijk vindt? Hoe vind je dat?
•  Lees Jezus’ woorden in vers 32 nog eens. Waar zou Hij blij  
    van worden, denk je?
•  Ligt er ook een waarschuwing voor ons in Jezus’ reactie op  
    Petrus’ uitspraak? Wat neem je jezelf voor?

Gebed
‘Vader, U ziet ons, ook als we dat niet voelen. Heere Jezus, dank 
U dat U steeds voor ons bidt. Heilige Geest, wilt U ons helpen 
om elke dag met U te leven? Zodat ook in deze tijd niet het 
slechte, maar het goede in ons naar boven komt. Helpt U ons de 
dingen die wij van U leren te gebruiken om andere mensen te 
helpen.’ 

Jezus weet het wel

DAG 25 

Ken je dat? Je weet dat je iets moet doen. Voor school, voor 
je ouders, voor de Heere God. Daarnaast weet je één ding: 
dat je daar gewoon geen zin in hebt. Als het éven kan, wil je 
doen waar jij zin in hebt, wat fijn voelt en waar je positieve 
vibes van krijgt. Logisch, toch? Of…

Lezen – Lukas 22:39-46
In het gedeelte dat je vandaag leest, zie je dat Jezus het moei-
lijk heeft. Hij moet iets doen. Jezus weet tot in detail wat er gaat 
gebeuren én dat het onmenselijk zwaar zal zijn. Ook al heeft Hij 
met heel Zijn hart ingestemd met deze opdracht… nu Hij ervóór 
staat, wordt Hij doodsbang. Zou Hij er nog onderuit kunnen? Zou 
Hij dat nog wíllen?

Gesprek
• Zou jij hetzelfde gezegd en gedaan hebben als Jezus?  
   Waarom (niet)? 
• In vers 42 en 46 zie je aan wie Jezus dacht, toen Hij  
   besloot om door te gaan. Wat wil jij daarvan leren?

 
Gebed
‘Heere Jezus, U dacht niet in de eerste plaats aan Uw eigen ver-
langens. U gaf Uw leven op om ons leven te redden. We prijzen 
U om Uw liefde en genade. Wilt U ons helpen om op U te lijken 
– om soms dingen te doen die we moeilijk vinden, maar die wel 
góed zijn om te doen.’

Overgave



DAG 26 

Eergisteren hadden we het erover dat het soms lastig is om 
Jezus te volgen. Misschien lachen je vrienden je wel uit, als 
je zegt dat je in Jezus gelooft. Hoe je jezelf ook voorneemt 
om het anders te doen, steeds val je jezelf weer tegen. En 
voordat je het doorhebt, kun je richting je vrienden doen of 
je Jezus niet kent.  

Lezen – Lukas 22:54-62
Sinds die laatste avond met Jezus, waarin Hij Petrus en de ande-
re discipelen gewaarschuwd heeft, is er veel gebeurd. Ook Petrus 
is weggerend toen de soldaten Jezus kwamen halen. Gelukkig 
houdt hij nog wel van Jezus. Hij blijft Jezus volgen, zelfs tot in 
het hol van de leeuw. Maar als hij daar herkend wordt, slaat de 
schrik hem om het hart. En dan…?

Gesprek
• Herken jij jezelf in de manier waarop Petrus in dit gedeelte  
   reageert? 
• In vers 61 lees je Jezus’ reactie op Petrus. Wat zou Petrus in  
   Zijn blik gezien hebben, denk je? 
• Wat zou je tegen Petrus gezegd hebben als je hem zag zoals in  
   vers 62 staat?

Gebed
‘Heere, vandaag willen we belijden dat we zo vaak bang zijn dat 
anderen ons uitlachen omdat we bij U horen. We vinden het dan 
makkelijker om te doen alsof we geen christenen zijn. Wilt U 
ons om Jezus’ wil vergeven?’ 

Jezus niet verloochenen

DAG 27 

Er zijn mensen die door de corona-crisis God weer vinden. 
Maar er zijn er ook die juist met het geloof gaan spotten. Of 
die zich in ieder geval afvragen: ‘Als God bestaat, waarom 
laat Hij dan toe dat zoveel mensen sterven door corona? 
Waarom doet Hij er niks aan?’ Dit soort vragen zijn door de 
hele geschiedenis al gesteld. 

Lezen – Lukas 22:63-70 en 23:35-43
God staat vaak in de beklaagdenbank, zoals Jezus in het eerste 
gedeelte dat we vandaag lezen ook in de beklaagdenbank staat. 
Hij moet zich verantwoorden! De overpriesters en schriftgeleer-
den vinden het bespottelijk dat Hij de Christus (de Messias) zou 
zijn. Het volk en de soldaten spotten later mee: ‘Als U echt de 
Messias bent, doe dan wat!’ Maar Jezus doet niks.

Gesprek 
Jezus lijkt hier de machteloze. Dat is voor Hemzelf erg zwaar 
geweest. Even later zal Hij uitroepen naar Zijn Vader: ‘Mijn God, 
Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matth. 27:46).
• Lees beide gedeelten nog een keer goed. Waar ontdek je dat  
   Jezus toch niet zo machteloos is als Hij lijkt?
• Je waarom-vragen aan God stellen, mag! Maar stel dat je  
   geneigd bent om Hem in jouw beklaagdenbang te zetten (zo- 
   als de schriftgeleerden, de soldaten en de ene misdadiger  
   doen) hoe word je dan door deze twee bijbelgedeelten gecor- 
   rigeerd?  

Gebed
‘Heere God, we begrijpen niet waarom U nog niet hebt ingegre-
pen en waarom er nog zoveel lijden in de wereld is. Maar we 
belijden dat U de Messias bent die deze wereld regeert en Uw 
Koninkrijk zal vestigen!’

‘Waarom doet Hij niks?’



DAG 28 

Over twintig jaar zullen we bij een gebeurtenis misschien 
aan elkaar vragen: ‘Was dat vóór of ná de coronacrisis?’ Zo-
als we ook kunnen zeggen: ‘Was dat vóórdat opa overleed, 
of daarna?’ Sommige gebeurtenissen zijn zo ingrijpend 
dat ze een markeerpunt in onze persoonlijke geschiedenis 
worden. 

Lezen – Lukas 23:44-48
In gedachten gaan we weer tweeduizend jaar terug, naar het 
moment dat Jezus sterft aan het kruis. Voor de hoofdman over 
honderd is dat zeker een markeerpunt in zijn leven. En voor de 
menigte…? Voor jou?

Gesprek
• Als jij erbij was geweest, welke twee dingen zouden dan de  
   meeste indruk op jou gemaakt hebben, denk je?
    de drie uren duisternis
    het scheuren van het voorhangsel van de tempel
    het roepen van Jezus
    het sterven van Jezus
    het loven van de hoofdman
    de reactie van de menigte
• Zichzelf op de borst slaan (vers 48) is een teken van verdriet  
   en berouw. Waarom doen deze mensen dat, denk je? Zojuist  
   hebben ze Jezus nog beschimpt… (vers 35).
• Hoe voel jij je te midden van deze menigte? Zou je iets tegen  
   ze (kunnen of willen) zeggen?

Gebed
‘Heere, het dringt vaak lang niet tot me door hoe ingrijpend Uw 
sterven is geweest. Wilt U me dat door Uw Heilige Geest beter 
leren beseffen.’

Een markeerpunt

DAG 29 

Hoeveel mensen zullen er vandaag weer sterven door het 
coronavirus? Wat een tegenstelling met het feest dat we 
vandaag willen vieren: Pasen, het feest van de opstanding 
van de Heere Jezus uit de dood! We hoeven de dood niet weg 
te stoppen, want door geloof mogen we weten we dat hij niet 
het laatste woord heeft! 

Lezen – Lukas 24:1-12
De ‘zij’ van vers 1 zijn ‘de vrouwen die met Hem uit Galilea 
gekomen waren’ (23:49 en 55). In vers 10 worden er drie met 
name genoemd, maar er zijn  er meer. Als jullie dit bijbelge-
deelte samen lezen, laat één het dan voorlezen. De anderen 
luisteren met hun ogen dicht. Probeer je voor te stellen wat je 
ziet en hoort. Let op kleuren, stemmen, geluiden, gezichten. (Als 
je alleen bent, lees het gedeelte dan ook met ‘deze ogen’).

Gesprek
• Deel met elkaar wat je bij het luisteren is opgevallen. Wat zag  
   en/of hoorde je? Noem elk één ding.
• Als dit een film was, welke muziek zou je er dan ‘onder’ zet- 
   ten? 

 
Gebed
‘Heere, vandaag willen we U loven vanwege het wonder van 
Pasen! Dank U wel dat U de dood hebt overwonnen. Helpt U ons 
om onze blijdschap daarover niet te verliezen!’

Het wonder van Pasen


