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CONTACTGEGEVENS VPGB 
 
KERKGEBOUWEN 
 
Rincon Kaya C.D. Crestian  eredienst zondag 8.30 uur 
Kralendijk Plasa Wilhelmina   eredienst zondag 10.00 uur 
 
PREDIKANT 
 
ds. Ben Hengeveld   Kaminda Essequibo 16  tel 7176413 
 
KERKENRAADSLEDEN 
 
Désirée Coffie (praeses, ouderling) Kaya Dialma 19   tel 7003316 
daisycoffie@hotmail.com  
 
Mary Tjin-Asjoe (scriba, ouderling) Kaya Korona 91   tel +599-9-5273292 
marytjin@gmail.com  
 
Sapphira Coffie (quaestor, ouderling) Kaya Den Bosch 4   tel 7017994 
sapphiracoffie@hotmail.com  
 
Ifna Abreu-Thode (diaken)  Kaya Sirena 5   tel +599-9-5100513 
ifna1@hotmail.com  
 
Glenda Pourier-Loo (diaken)  Kaya J.R. Dominico Herrera 4 tel 7860716 
glendaloo@hotmail.com  
 
Soila Winklaar (diaken)   Kaminda Tras Di Montana  tel 7002472 
 
Renata Domacassé (ouderling)  Kaya Mars 8    tel +599-9-5164252 /  
rdomacasse@hotmail.com              7964252 
 
Danuta de Jong (ouderling)  Kaya Chi ku Cha 16  tel 7820827 
danutadejong@hotmail.com  
 
Conny Ferreira (diaken)   Amboina 62    tel 7008254 
conny_ferreira@hotmail.com 
 
VERTEGENWOORDIGER VPGB IN EUROPESE DEEL VAN NEDERLAND 
 
Guido Wiersma, gkwiersma@gmail.com 
 
WEBSITE 
!
www.protestantsegemeentebonaire.com  
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EREDIENSTEN MAART-APRIL 2016 
 
zondag 6 maart   08.30 uur Rincon   ds. B. Hengeveld 
     10.00 uur Kralendijk  ds. B. Hengeveld 
 
zondag 13 maart   10.00 uur Kralendijk  ds. J. Luinstra 
     gezamenlijke dienst 
 
zondag 20 maart   09.00 uur Rincon   ds. B. Hengeveld 
Palmzondag    gezamenlijke dienst/optocht 
 
donderdag 24 maart  19.30 uur Kralendijk  ds. B. Hengeveld 
Witte Donderdag/H.A.  gezamenlijke dienst 
 
vrijdag 25 maart   14.00 uur Kralendijk  ds. B. Hengeveld 
Goede Vrijdag   openstelling kerk tot 17.00 uur 
 
zondag 27 maart   10.00 uur Kralendijk  ds. B. Hengeveld 
Eerste Paasdag   gezamenlijke dienst 
 
zondag 3 april   08.30 uur Rincon   ds. J. Luinstra 
     10.00 uur Kralendijk  ds. J. Luinstra 
 
zondag 10 april     08.30 uur Rincon   br. D. Lopez 
     10.00 uur Kralendijk  br. D. Lopez 
 
zondag 17 april    08.30 uur Rincon   ds. J. Luinstra 

 10.00 uur Kralendijk  ds. J. Luinstra 
 
zondag 23 april   10.00 uur Kralendijk  zr. M. Tjin-Asjoe 

 gezamenlijke dienst 

 
 
 
 
Hebt u vervoer nodig? Neemt u alstublieft contact op met: 

Glenda Pourier-Loo (diaken) 
Kaya J.R. Dominico Herrera 4 
tel 7860716 
glendaloo@hotmail.com  
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ACTIVITEITENAGENDA MAART-APRIL 2016  
Reguliere activiteiten 

Onderstaande activiteiten vinden in principe iedere week plaats. In de liturgie van de zondagse 
erediensten vind u de exacte gegevens van de activiteiten voor die week. 

maandagen  19.45 uur  Kooroefening  kerk Kralendijk 

woensdagen 18.00 uur  Muziekles jongeren  kerk Kralendijk 

zaterdagen 16.00 uur  Jeugdclub   kerk Kralendijk 

Optocht Palmpasen 

Zondag 20 maart is het Palmpasen! Dan organiseren we voor de kinderen van de VPGB in 
Rincon en de Kinderkerk van de Wilhelminakerk in Playa weer een Palmpasenoptocht. Direct na 
de kerkdienst vertrekken wij voor een rondje Rincon. Vooraf zijn de palmpaasstokken natuurlijk al 
versierd en klaargemaakt. De ouders van de jongste kinderen mogen hun kinderen ook helpen 
met versieren en meelopen. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom. 

KOPIJ VOLGENDE EDITIE KERKBODE 
Het volgende nummer van de Kerkbode (nummer 21) verschijnt op zondag 24 april 2016. Kopij 
graag uiterlijk woensdag 20 april 2016 aanleveren bij Désirée Coffie (daisycoffie@hotmail.com) 
en Jaap Rutger Kos (jaapkos@gmail.com). 
 
VERJAARDAGEN 
In de maanden maart en april hopen de volgende leden uit ons midden jarig te zijn: 

1 maart mw Ifna Gomez Abreu-Thodé, Kaya Sirena 5 (50 jaar) 

8 maart mw. Lilian Winklaar-Thodé, Kaminda de tras Montana 5, (74 jaar) 

8 maart dhr.Juan de Dios Janzen, Amboina 59 (68 jaar) 

19 maart mw. Madeleine Hanst, Kaya Precioso (57 jaar) 

20 maart dhr. Carlo Martinus Thodé, Kaya Asuzenas 5, Rincon (62 jaar) 

25 maart mw. Lizanne Kos-Garcia, Kaya International 90-35 (38 jaar) 

5 april dhr. Marius Alfred Hermelijn, Mariadal (84 jaar) 

16 april mw. Greta de Jong-Coffie, Kaya Paris 15 (67 jaar) 

22 april: mw. Janice Coffie, Kaya Alm.Pedro Luis Brion 13 (46 jaar) 

Een goede verjaardag gewenst. Uit het Woord geven we u mee: “Wie in het huis van de HEERE 
geplant zijn, die mogen 16 groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog 
vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij 
is mijn rots en in Hem is geen onrecht” (Ps. 92:14-16). 
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BIJBELLEESROOSTER 
MAART 2016 
di 1 Johannes 7:1-13 Geen ster-allures 
wo 2 Johannes 7:14-24 Hoog opgeleid 
do 3 Johannes 7:25-36 Ongrijpbaar 
vr 4 Johannes 7:37-53 Uitnodiging 
za 5 Psalm 103 Oneindige liefde 
zo 6 Johannes 8:1-11 Zandschrift 
ma 7 Johannes 8:12-20 Getuigenis 
di 8 Johannes 8:21-36 Bevrijdende waarheid 
wo 9 Johannes 8:37-47 Wie is je vader? 
do 10 Johannes 8:48-59 Wie heeft Abraham gezien? 
vr 11 Hebreeën 8:1-13 Bemiddelaar 
za 12 Hebreeën 9:1-14 Oud en nieuw 
zo 13 Hebreeën 9:15-28 Reiniging 
ma 14 Exodus 12:1-13 Voorbijgaan 
di 15 Exodus 12:14-28 Bloedspoor 
wo 16 Exodus 12:29-42 Het land uit! 
do 17 Exodus 12:43-51 Feestregels 
vr 18 Lucas 19:11-28 Werk met wat je krijgt 
za 19 Lucas 19:29-48 Intocht en uittocht 
zo 20 Hebreeën 10:1-10 Slechts een schadus 
ma 21 Hebreeën 10:11-18 Gods rechterhand 
di 22 Hebreeën 10:19-39 Houd elkaar vast 
wo 23 Lucas 22:1-13 Voorbereidingen 
do 24 Lucas 22:14-65 (Tafel)gesprekken 
vr 25 Lucas 22:66-23:56 Genade door onrecht 
za 26 Psalm 27 Licht 
zo 27 Lucas 24:1-12 Het graf is leeg! 
ma  28  Handelingen 9:32-43 Opwekking 
di 29  Handelingen 10:1-23a  Voorbereiding  
wo 30  Handelingen 10:23b-48 Tweede Pinksterdag 
zo  31  Handelingen 11:1-18 Inzicht en uitleg  

  
"  
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BIJBELLEESROOSTER 
APRIL 2016 
 
vr 1  Exodus 13:1-16 Blijf gedenken 
za 2  Exodus 13:17-14:14 Vloedlijn  
zo  3  Exodus 14:15-31 Recht door zee  
ma  4  Exodus 15:1-21 Overwinningslied  
di 5  Lucas 24:13-35 Wandelen met Jezus 
wo  6  Lucas 24:36-53 Een nieuw begin  
do  7  Exodus 15:22-27  Bitter en zoet  
vr 8  Exodus 16:1-20  Vleeshonger 
za 9  Exodus 16:21-36  Dagelijks brood 
zo  10  Exodus 17:1-7 Water uit de rots 
ma  11  Exodus 17:8-16 Strijd op hoog niveau 
di 12  Handelingen 11:19-30  De eerste christenen 
wo  13  Handelingen 12:1-17 Wel gebeden, niet verwacht 
do  14  Handelingen 12:18-25 Terechtstellingen 
vr 15  Handelingen 13:1-12 Uitzending 
za 16  Handelingen 13:13-25 Bijbelse lijn 
zo  17  Handelingen 13:26-41 Naar het heden 
ma  18  Handelingen 13:42-14:7 Grote wonderen 
di  19  Handelingen 14:8-20 Wisselende stemmingen 
wo  20  Psalm 100 Dankoffer 
do  21  Exodus 18:1-12 Gezinshereniging 
vr  22  Exodus 18:13-27 Managementcursus 
za  23  Exodus 19:1-15 Boodschapper van God 
zo  24  Exodus 19:16-25 Bevend bij de berg 
ma  25  Psalm 118:1-14 Blijf het herhalen 
di 26  Psalm 118:15-29 Eeuwig duurt zijn trouw! 
wo  27  Handelingen 14:21-28 Gemeentewerk 
do 28  Handelingen 15:1-21 Strijd om de besnijdenis 
vr  29  Handelingen 15:22-35 Steun aan elkaar 
za 30 Ezechiël 33:1-9 Een gewaarschuwd mens 
 
"  
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ARTIKEL: PASEN MOET JE VIEREN, DAN WORDT HET WAAR 
door ds. Ben Hengeveld 
 
Pasen roept bij mij vaak dubbele gevoelens op. Aan de ene kant zie ik er naar uit. De mooie 
diensten van Witte Donderdag, de ingetogenheid van Goede Vrijdag. De verstilling en de eerbied 
ontroeren mij. De driedaagse tocht die we maken in een stille en donkere kerk, tot op het feest 
van het nieuwe licht, raakt mij – dieper dan ik zeggen kan. Pasen, vreemd en vertrouwd, maar 
altijd iets om naar uit te zien. En niet te vergeten: het feest op Paasmorgen. Op één of andere 
manier herinner ik me Pasen altijd als een zonnige dag. Ja, ook dit jaar zie ik weer uit naar 
Pasen. 

Maar er is ook een andere kant. Ik voel me vaak wat ongemakkelijk als het over Pasen gaat. 
Zeker als er wat over geschreven of gezegd moet worden, zoals nu: een meditatie over Pasen. 
En straks moeten er preken gemaakt worden. In de kerk menen we altijd wat te moeten zeggen 
met Pasen. Natuurlijk, we lezen de verhalen van lijden, dood en opstanding van onze Heer. We 
zingen de liederen van het 'lijden groot' en 'Christus, onze Heer verrees'. We bidden om 
ontferming en danken voor bevrijding. Maar bij dat alles willen we ook zo graag nog iets zeggen, 
iets uitleggen. 

Dat is iets typisch protestants, de drang om uit te leggen, vast te leggen. In de Rooms-katholieke 
kerk en meer nog in de Oosters–orthodoxe kerk is Pasen vooral een feest dat gevierd wordt. Het 
woord 'orthodoxie' betekent daar niet 'recht-in-de-leer', maar 'recht-in-de-viering'. Ik snap dat wel. 
Pasen is een feest dat we moeten vieren en niet moeten uitleggen. 

Alleen een Paasfeest dat gevierd wordt is een bevrijdingsfeest. Een Paasfeest waarover we 
gaan praten wordt al snel een theologisch debat, waar niet zelden harde woorden vallen. We 
gaan dan kibbelend en vechtend over straat met woorden als 'lichamelijk opgestaan', 
'verzoening', 'waarheid'. En voor je het weet vallen er namen als Kuitert, Wiersinga en Den Heijer 
(voor wie het niet weet: dat zijn omstreden theologen). Pasen zou dan bijna een geestelijke 
krachtmeting worden: wie kan er het meest van geloven? 

Maar Pasen is helemaal niet te begrijpen – zelfs onze enige getuigen, de bijbelschrijvers, 
stotteren erbij. Het is niet te begrijpen hoe de gruwelijke executie van een rechtvaardig mens kan 
leiden tot een feest van bevrijding en verzoening. En het is niet te bevatten dat vrouwen en 
mannen elkaar bij een leeg graf in de armen vallen en elkaar toeroepen: 'Wij hebben de Heer 
gezien'. Zij hebben de Heer gezien! Het is niet te begrijpen, maar het is wel waar! 

Het is niet te begrijpen, totdat we het gaan vieren. Al vierend ontsluit Pasen haar geheimen aan 
ons. Eenvoudigweg die oude getuigen aan het woord laten en de verhalen laten klinken. Hele 
oude verhalen van bevrijding uit Egypte. En de verbijsterende verhalen van Jezus, die een weg 
ging – moest gaan! - van vernedering en verlating, die werd geslagen en door zijn beste vrienden 
werd verraden. De droevige verhalen van zijn kruisiging en zijn begrafenis. En tenslotte de 
wonderlijke en blijde verhalen van de ontmoeting met de Opgestane en de jubel bij het lege graf. 
In al die verhalen klinken woorden van bevrijding door, steeds duidelijker, steeds blijer. 

Bij het lezen van deze verhalen worden we geraakt. Eerst worden we stil, meegenomen in het 
verdriet. Dan leren we het uithouden, twee nachten lang, in de verlatenheid van dood en 
afscheid. En uiteindelijk gaan we zingen, gaan we jubelen – dat kan niet anders: 'De Heer is 
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waarlijk opgestaan!'. Als we zo Pasen vieren en het héle verhaal willen horen, dan wordt het ook 
in ons leven weer Pasen. Dan weten we dat doodlopende wegen toch verder gaan. Dan leren we 
het weer een beetje uit te houden in de leegte van het eigen gemis en in de pijn van ons eigen 
verdriet. Dan gaan we God zien en kunnen we elkaar werkelijk toeroepen: 'Wij hebben de Heer 
gezien!'. 

Als we Pasen vieren krijgen we deel aan de bevrijding ervan. Al vierend worden we bevrijde 
mensen. Daarom zie ik uit naar dit Paasfeest. 

 

GEDICHT: JEZUS 
door Toon Hermans 
 
Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten 

en ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek 

'k zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte 

'k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek 

 

'k zou willen weten of Hij appels at of noten 

en hoe hij hoestte als hij bij de oever stond 

hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten 

iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond 

 

en hoe hij sliep en hij heeft ontbeten 

en of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt 

en of hij weles met de deuren heeft gesmeten 

en of hij hield van knoflook of van zoetigheid 

 

maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen 

wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed 

want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen 

ik zoek gewoon DE MAN VAN NAZARETH 
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ARTIKEL: WAT WIJ GELOVEN 
door ds. Ben Hengeveld  
 
Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Johannes 4:6) 

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf 
durven zeggen?   

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij 
vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij 
heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens. 

Wie is Jezus? 

Hij is de zoon van God. 

Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. 

Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van 
deze wereld te dragen en weg te nemen. 

En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen 
van wie Hij is en wat Hij doet. 

Wellicht kunnen we het christelijk geloof het beste samenvatten aan de hand van de volgende 
drie symbolen: 

Het kruis: symbool van het geloof. Omdat Jezus stierf aan het kruis, is er redding voor de wereld. 
Want zo droeg Hij het kwaad van deze wereld. Nu is er bij Hem vergeving en een nieuw begin 
mogelijk, een nieuw leven in de liefde en vreugd van God. 

Het anker: symbool van de hoop. Jezus is gestorven aan het kruis, maar daarna opgestaan uit 
de dood. Nu leeft Hij om zijn redding aan mensen uit te delen en deze wereld te leiden naar het 
doel dat Hem voor ogen staat: een nieuwe wereld waarop geen kwaad en verdriet meer is. Daar 
zie je nu nog niets van, maar onze hoop heeft vaste grond, want Jezus leeft! 

Het hart: symbool van de liefde. God houdt van ieder mens, zoveel en zo intens dat Hij in Jezus 
zichzelf heeft gegeven voor ons. Straks, als Zijn nieuwe wereld komt, zal God alles goed maken. 
De mensen zullen leven voor Hem en alles zal volmaakt zijn, in liefde! 

"  
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ARTIKEL: GOD GEBRUIKT NOG STEEDS MENSEN 
door Carla Accord Marica 
 
Het gebeurde op dinsdag 5 januari 2016. Op die avond hield ds. Jan  Greven een lezing in ons 
kerkgebouw te Playa over het thema “Op weg naar geluk.” Op een gegeven ogenblik was er de 
gelegenheid tot het stellen van vragen. Er waren verschillende vragen, ook opmerkingen. Toen ik 
aan de beurt kwam, zei ik, dat ik niet vaak het woord geluk in de mond neem, want geluk is 
betrekkelijk. Maar het is wel zo, dat als je mij zou vragen: “Wat vind jij (voor jou) belangrijk in je 
leven?” Dan heb ik altijd drie antwoorden klaar, namelijk: 

1. Een goede relatie met God (mijn Schepper). 

2. Als gevolg daarvan rust en vrede in het hart (gemoed). 

3. Een goede relatie met mijn medemensen. 

En door op deze manier bezig te zijn, voel ik me gelukkig. 

Na de lezing die zeker zeer interessant was, kon er buiten worden nagepraat onder het genot 
van een drankje. Daar stapte een nogal jonge vrouw op mij af en zei: “Weet u dat ik er precies zo 
over denk als wat u naar voren hebt gebracht? Ik vond het mooi dat u dat heeft gedaan.” We 
spraken kort even verder over onze ervaringen.  

Later in het park ontmoetten wij elkaar weer en ze sprak me aan met “Tante Carla”. Dat kwam 
omdat iemand onder de aanwezigen me zo had genoemd, toen die tijdens de lezing ook iets 
naar voren bracht en naar mij verwees. Dat vond die mevrouw grappig, omdat ze dat bij zichzelf 
herkende. We maakten officieel kennis met elkaar en spraken nog eventjes kort. Ze vertelde dat 
ze de komende zondag niet in de dienst zou zijn, maar op Curaçao, om van daaruit terug te 
reizen naar Nederland. We namen afscheid van elkaar. 

De zondag daarop was ik in de kerkdienst. Na de dienst gaf de ds. Hengeveld mij een envelopje, 
dat hij via br. Walter Coffie had gekregen en hij zei: “Uit Nederland”. Op de enveloppe stond 
“Tante Carla”. Ik zat me op dat ogenblik af te vragen, welk neefje of nichtje mij via via een briefje 
zou hebben gestuurd. 

Thuis aangekomen deed ik de enveloppe open en vond daarin het e-mailadres van de mevrouw 
die ik op die bewuste avond had ontmoet. Ze schreef dat ze het fijn had gevonden om even met 
me te kunnen praten en vroeg of ik haar een mailtje wilde sturen, dan zou ze me vertellen 
waarom. Dat heb ik na een paar dagen ook gedaan. Ze reageerde snel. Om redenen van privacy 
vermeld ik noch de naam, noch de bewuste vraag van mijn “nieuwe nicht”. 

In het kort komt het hierop neer dat ze met een bepaalde vraag (zorg) worstelde en hoewel ze 
vermoedde dat het wel goed zou komen, kwam toch van tijd van tijd die vraag weer naar boven. 
Ze schreef: “Lieve Tante Carla, Weet u waarom ik het zo bijzonder vond? Het was voor mij een 
cadeautje van God.” Dan, zie samenvatting hierboven. Verder: ”Maar toen ontmoette ik u. Een 
vrouw van 70+, omringd door verschillende mensen. Zo overtuigd van haar Schepper, de vrede 
diep van binnen en u straalde. Het was alsof God even liet zien: Kijk, dit heb ik ook met jou voor 
ogen. Ik bén er gewoon.  
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De lezing van ds. Greven vond ik heel boeiend, maar die korte ontmoeting met u en uw nichtje 
(goede kennis) was voor mij ook bijzonder.   

Ik moet zeggen dat ik diep onder de indruk was van haar mail, want in onze korte gesprekjes wist 
ik niets van haar vraag (zorg). Ik bedankte haar voor de reactie en schreef: “Dus God gebruikt 
mensen …” 

In de daarop volgende dagen moest ik steeds weer denken aan onze ontmoeting en haar 
reactie. Normaliter had ik nooit iets om in de Kerkbode te schrijven, maar iets drong mij om het 
deze keer wel te doen. 

In de derde week van januari belde ik een goede kennis op Curaçao op, om haar alsnog een 
gelukkig nieuwjaar te wensen. Ze is nauw betrokken bij het kerkelijk werk van een protestantse  
kerk op Curaçao. Onder het praten vertelde ik haar anoniem over het geval en zei: “Dus God 
gebruikt mensen…”, waarop zij zei: “God heeft altijd al mensen gebruikt.” Hoewel ik dat wel wist, 
scheen ik het in dit geval even te zijn vergeten. Ook had ik het over het plan in verband met de 
Kerkbode, toen zei ze: “Carla, doe het! Maar schrijf er wel bij dat je moet LUISTEREN naar die 
Stem, want God roept niet luid”. Ik zei: “OK, maar alleen als ik toestemming krijg van die 
mevrouw”. 

De zondag na het telefoongesprek preekte ds. Ben Hengeveld over het thema “Geroepen.” 
(Marcus 1: 14-20). Ik neem de vrijheid om twee passages uit zijn uit zijn preek aan te halen:  

“Je komt tot geloof en tot navolging, omdat je de Stem verstaat, als onontwijkbaar voor jou en 
omdat je gehoor geeft aan de roep, de roepstem: Volg Mij!” En verder: 

“1. Gehoor geven aan zijn roep. 

2. Loslaten alles waar je aan vastzit. 

3. Jezus volgen, achter Hem aan.” 

Aan het slot van de preek zei ik met hart en lippen: “Amen.” Ik dacht: “ Yess! weer een push voor 
mij om het stuk te schrijven.”   

Al het bovenstaande heb ik naar mijn “nieuwe nicht” gemaild. Dus over mijn telefoongesprek, de 
boeiende preek, mijn plan om iets te schrijven, over onze ontmoeting, en het “antwoord” op haar 
vraag en of ze mij toestemming gaf. Ze reageerde: “Lieve Tante Carla, Natuurlijk mag u er wat 
over schrijven. Vertel elkaar over Gods grote daden.” Ik bedankte haar voor de medewerking. 

Tot slot wil ik zeggen: God kan en wil ook jou/ u gebruiken, alleen … LUISTER naar Zijn stem! 

"  
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ARTIKEL: LEVEN IN DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID 
door ds. Ben Hengeveld 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is  de veertigdagentijd begonnen, de tijd van voorbereiding op het 
Paasfeest. Dit is een tijd van inkeer, een tijd van in stilte zoeken naar jezelf, een tijd ook van het 
je richten op God. Het is alsof we met elkaar een pelgrimstocht – een bedevaart - maken naar 
een hoogtepunt met als eindpunt Pasen, het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar. 

Bij een pelgrimstocht gaat het vooral om het halen van het eindpunt na een lange tocht, maar het 
draait uiteindelijk om de tocht zelf en de ervaringen die je daarbij opdoet. Ontmoetingen die je 
hebt, gesprekken die je voert en gevoelens die er bij je bovenkomen. Ik stel me voor dat je je 
steeds kwetsbaarder gaat voelen en die kwetsbaarheid ook deelt met anderen. 

Dit jaar heeft men voor de veertigdagentijd gekozen voor het thema “Leven in de kracht van 
kwetsbaarheid”. Kwetsbaar zijn hoort bij het menszijn. Kwetsbaar in onze eigen gezondheid, 
kwetsbaar in de omgang met mensen, kwetsbaar in de relatie met onze kinderen en vooral 
kwetsbaar jegens de Allerhoogste. 

Maar is er ook kracht van kwetsbaarheid? Kwetsbaarheid duidt toch bij uitstek op zwakte? Juist 
de eigen ervaring van zwak zijn, in eenzaamheid, in tekortkoming, in gemis, doet je verlangen 
naar liefde, uitzien naar hulp en hopen op geluk. 

Bezielde mensen durven zich kwetsbaar op te stellen. En het is deze bezieling die gevoed wordt 
door in onze pelgrimage naar Pasen de weg te gaan die de Heer ging. De weg van lijden, 
sterven en opstanding. 

"  



13"
"

PAASVERHAAL (UIT DE BIJBEL) 
door Matteüs 
 
Matteüs 21: Intocht in Jeruzalem 

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee 
leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: "Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er 
een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze 
bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: 'De Heer heeft ze nodig.' Dan zal men ze 
meteen meegeven." 

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en 
het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte 
spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden 
die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen 
luidkeels: "Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 
Hosanna in de hemel!" 

 

Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. "Wie is die man?" wilde men 
weten. Uit de menigte werd geantwoord: "Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea." 

Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de 
tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe: "Er 
staat geschreven: 'Mijn huis moet een huis van gebed zijn,' maar jullie maken er een rovershol 
van!" 

Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen. 
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De hogepriesters en de Schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de 
kinderen in de tempel "Hosanna voor de Zoon van David!" roepen, en ze waren hoogst 
verontwaardigd. Ze gingen hem vragen: "Hoort u wat ze zeggen?" En Jezus antwoordde hun: 
"Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: 'Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een 
loflied laten zingen'?" 

Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. 

Het teken van de vijgenboom 

Toen hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg hij honger. Langs de weg zag hij 
een vijgenboom staan. Hij liep ernaartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei hij 
tegen de boom: "Nooit ofte nimmer zul je meer vrucht dragen!" 

Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd: 
"Hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdorde?" 

Jezus antwoordde: "Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen 
teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg 
kunnen zeggen: 'Kom van je plaats en stort je in zee,' en het zal gebeuren. Alles waarom jullie in 
je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft." 

Onderricht aan hogepriesters, oudsten en Farizeeën 

Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hogepriesters en de 
oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem: "Op grond van welke bevoegdheid doet u 
die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?" 

Jezus gaf hun ten antwoord: "Ik zal u ook een vraag stellen, en als u mij daarop antwoord geeft, 
zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. 

In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?" Ze 
overlegden met elkaar en zeiden: "Als we zeggen: 'Van de hemel,' dan zal hij tegen ons zeggen: 
'Waarom hebt u hem dan niet geloofd?' Maar als we zeggen: 'Van mensen,' dan krijgen we het 
volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een profeet." 

Dus gaven ze Jezus als antwoord: "We weten het niet." 

Daarop zei hij tegen hen: "Dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen 
doe. Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: 'Jongen, ga 
vandaag in de wijngaard aan het werk.' De zoon antwoordde: 'Ik wil niet,' maar later bedacht hij 
zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: 'Ja, vader,' 
maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?" 

Ze zeiden: "De eerste." Daarop zei Jezus: "Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor 
bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Want Johannes koos de weg van de 
gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En 
ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven. 
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Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en 
hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen 
verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. 

Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn 
vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er 
een, doodden een ander en stenigden een derde. 

Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden 
ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon 
zullen ze wel ontzag hebben. 

Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: "Dat is de erfgenaam! Kom op, 
laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken," en ze grepen hem vast, gooiden hem de 
wijngaard uit en doodden hem. 

Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen?" 

Ze antwoordden: "De onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de 
wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer 
het daar de tijd voor is." 

Daarop zei Jezus tegen hen: "Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: 'De steen die de bouwers 
afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te 
zien.' Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan 
een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt zal gebroken worden, en 
iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd." 

Matteüs 26: Jezus met kostbare olie gebalsemd 

Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen: "Over twee dagen is 
het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden." 

Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de 
hogepriester, Kajafas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen 
te nemen en hem te doden. "Maar niet op het feest," zeiden ze, "want dan komt het volk in 
opstand." 

Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon - degene die aan huidvraat had geleden – aanlag 
voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer 
kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. 

De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: "Wat een verspilling! Die olie had 
immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven." 

Jezus hoorde het en zei: "Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij 
gedaan. 

Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 

Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. 
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Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter 
herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan." 

Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters en zei: 
"Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?" Ze betaalden hem dertig zilverstukken. 

Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. 

Het pesachmaal (Het laatste avondmaal) 

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus 
toe en vroegen: "Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?" 

Hij zei: "Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is: "De meester zegt: "Mijn 
tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken." 

De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal. 

Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. Onder het eten 
zei hij tegen hen: "Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren." 

Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: "Ik toch niet, Heer?" 

Hij antwoordde: "Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De 
Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de 
Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was." 

Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: "Ik ben het toch niet, rabbi?" Jezus antwoordde: "Jij zegt 
het." 

 

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de 
leerlingen ervan met de woorden: "Neem, eet, dit is mijn lichaam." 

En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: "Drink allen 
hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving 
van zonden. 
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Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag 
komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader." 

Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 

Onderweg zei Jezus tegen hen: "Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat 
geschreven: "Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven 
worden." 

Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea." 

Petrus zei daarop tegen hem: "Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!" 

Jezus antwoordde hem: "Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij 
driemaal verloochenen." 

Petrus zei: "Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit." Alle andere leerlingen 
vielen hem daarin bij. 

In Getsemane 

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij 
zei: "Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden." Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs 
met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, en zei hij tegen hen: "Ik voel me 
dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken." 

Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: "Vader, als het 
mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, 
maar zoals u het wilt." 

Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: "Konden jullie 
niet eens één uur met mij waken? 

Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam 
is zwak." Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: "Vader, als het niet mogelijk is dat 
deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt." 

Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. 
Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als 
daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: "Liggen jullie daar nog steeds te 
slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd 
aan zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij." 

Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een 
grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten 
van het volk was gestuurd. 

Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. "Degene die ik kus," had hij gezegd, "die is 
het, die moet je gevangennemen." 

Hij liep recht op Jezus af, zei: "Gegroet, rabbi!" en kuste hem. 
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Jezus zei tegen hem: "Vriend, ben je daarvoor gekomen?" Daarop kwam de bende naderbij, ze 
grepen Jezus vast en namen hem gevangen. 

Nu greep een van Jezus" metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de 
dienaar van de hogepriester een oor af. 

Daarop zei Jezus tegen hem: "Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard 
grijpt, zal door het zwaard omkomen. 

Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer 
dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? 

Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?" 

Toen zei Jezus tegen de omstanders: "Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te 
arresteren, alsof ik een misdadiger ben! Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en 
toen hebt u me niet gevangengenomen. 

Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan." Daarop lieten alle 
leerlingen hem in de steek en vluchtten weg. 

Jezus verhoord en verloochend 

Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden hem voor aan Kajafas, de hogepriester bij wie 
de Schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. 

Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het paleis van de hogepriester; 
daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. 

De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring tegen Jezus te 
laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen, maar ze vonden 
er geen, hoewel zich vele valse getuigen meldden. Ten slotte meldden er zich twee die zeiden: 
"Die man heeft gezegd: "Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen."" 
De hogepriester stond op en vroeg hem: "Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze 
getuigen zeggen?" Maar Jezus bleef zwijgen. De hogepriester zei: "Ik bezweer u bij de levende 
God, zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God." 

Jezus antwoordde: "U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon 
zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de 
hemel." 

Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: "Hij heeft God gelasterd! Waarvoor 
hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat 
denkt u?" Ze antwoordden: "Hij is schuldig en verdient de doodstraf!" Daarop spuwden ze hem in 
het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem en zeiden: "Profeteer dan maar eens voor 
ons, messias, wie is het die je geslagen heeft?" 

Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei: "Jij 
hoorde ook bij die Jezus uit Galilea!" Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden 
horen: "Ik weet niet waar je het over hebt." 
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Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de 
omstanders: "Die man hoorde bij Jezus van Nazareth!" 

En opnieuw ontkende hij en zwoer: "Echt, ik ken de man niet!" Even later kwamen de 
omstanders naar Petrus toe, ze zeiden: "Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent 
verraadt je." Daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hun: "Ik ken die man niet!" En meteen 
kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: "Voordat er een haan 
gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen." Hij ging naar buiten en huilde bitter. 

Matteüs 27: Jezus voor Pilatus 

De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters met de oudsten van het volk het besluit 
Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem 
over aan Pilatus, de prefect. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood 
veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hogepriesters en 
oudsten terug en zei: "Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren." Maar zij 
zeiden: "Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!" Toen smeet hij de zilverstukken 
de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. De hogepriesters verzamelden de zilverstukken en 
zeiden tegen elkaar: "We mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is." 

Na ampel beraad kochten ze er de akker van de pottenbakker mee, die dan als begraafplaats 
voor vreemdelingen kon dienen. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de 
Bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: "En ze verzamelden de 
dertig zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was en dat ze hadden bepaald met de zonen 
van Israël, en ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had 
opgedragen." 

Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: "Bent u de koning van de Joden?" 
Jezus zei: "U zegt het.” 

Maar op de beschuldigingen die de hogepriesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde 
hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem: "Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u 
inbrengen?" Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer 
verwonderde. 

Nu had de prefect de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten, en die door 
het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd 
werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd: "Wie wilt u dat ik vrijlaat, 
Jezus Barabbas of Jezus die de messias wordt genoemd?" Hij wist namelijk dat ze hem uit 
afgunst hadden uitgeleverd. 

Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht: "Laat je niet 
in met die rechtvaardige! Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten 
doorstaan." 

Ondertussen haalden de hogepriesters en de oudsten het volk over: ze moesten om Barabbas 
vragen, en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: "Wie van de 
twee wilt u dat ik vrijlaat?" 
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"Barabbas!" riepen ze. Pilatus vroeg hun: "Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias 
wordt genoemd?" Allen antwoordden: "Aan het kruis met hem!" Hij vroeg: "Wat heeft hij dan 
misdaan?" Maar ze schreeuwden alleen maar harder: "Aan het kruis met hem!" 

Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag 
dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn 
handen en zei: "Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen." 
En heel het volk antwoordde: "Laat zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze 
kinderen!" Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, 
nadat hij hem eerst nog had laten geselen. 

Kruisiging 

De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort 
om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, ze vlochten 
een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn 
rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: "Gegroet, koning van de 
Joden," en ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het 
hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren 
weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. 

 

Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem 
dwongen ze het kruis te dragen. 

Zo kwamen ze bij de plek die Golgota genoemd wordt, wat 'schedelplaats' betekent. Ze gaven 
Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. 
Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, 
en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. 

Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: 'Dit is Jezus, de koning van de Joden'. 
Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander 
links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: "Jij was toch de 
man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, 
red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!" 

Ook de hogepriesters, de Schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende 
opmerkingen: "Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van 
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Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn 
vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij 
heeft immers gezegd: 'Ik ben de Zoon van God.'" Precies zo beschimpten hem de misdadigers 
die samen met hem gekruisigd waren. 

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 

Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: "Eli, Eli, lema 
sabachtani?" Dat wil zeggen: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" 

Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: "Hij roept om Elia!" 

Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. 
Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. 

De anderen zeiden: "Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden." 

Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. 

Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de 
aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel 
gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus" opstanding kwamen ze uit de graven, 
gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. 

Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten 
wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: "Hij was werkelijk Gods 
Zoon." Vele vrouwen, die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden 
van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van 
Jakobus en Josef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs. 

Het graf 

Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij 
heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg 
hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Josef nam het 
lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor 
zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en 
vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter, ze waren tegenover het graf gaan 
zitten.  

De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de Farizeeën 
samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem: "Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, 
toen hij nog leefde, gezegd heeft: "Na drie dagen zal ik uit de dood opstaan." 

Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen 
hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: "Hij is opgestaan uit de dood," en 
die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste." 

Pilatus antwoordde: "U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt." 

Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten. 
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Matteüs 28: Opstanding uit de dood 

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala 
met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een 
engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop 
zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van 
angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: "Wees niet bang, ik 
weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij 
gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn 
leerlingen en zeg hun: "Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor 
naar Galilea, daar zul je hem zien." Dat is wat ik jullie te zeggen had." 

 

Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. 
Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn 
voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: "Wees niet bang. Ga mijn broeders 
vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien." 

Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar 
vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en 
besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen: "Zeg maar: "Zijn 
leerlingen zijn "s nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen." En 
mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie 
buiten schot blijven." Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de 
dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. 

Uitzending van de leerlingen 
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze 
hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen 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."   
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ARTIKEL: GOEDE WIL 
door ds. Ben Hengeveld 
 
In hetzelfde jaar waarin Columbus Amerika ontdekte, kregen de christelijke koningen Ferdinand 
en Isabella heel Spanje in hun macht. De Joden die zich niet tot het christendom wilden bekeren, 
werden in 1492 uit Spanje verdreven, zoals later gebeurde met de moslims. Veel Joden gingen 
naar Portugal en later naar Antwerpen en Amsterdam. De meesten gingen naar landen zonder 
inquisitie, zoals Marokko of het Ottomaanse Rijk. 

Van degenen die zich aan de Dalmatische kust vestigden, gingen een aantal later door naar 
Sarajevo, in Bosnië. Honderden jaren leefden de Joden in Sarajevo samen met rooms-katholieke 
Kroaten, met oosters-orthodoxe Serviërs en met Bosnische moslims. In 1892 richtten zij “La 
Benevolencia” op (‘goede wil’ in het Ladino, de taal van de Spaanse Joden): een Joodse, 
culturele, educatieve en humanitaire organisatie. 

Voor de tweede wereldoorlog was één op de vijf inwoners van Sarajevo Joods; 90 procent van 
hen werd vermoord. Na de oorlog emigreerde een groot deel van de resterende 10 procent naar 
Israël. De kleine groep die bleef, kreeg in 1992 een onverwachte rol tijdens de Bosnische Oorlog, 
toen de Bosnische Serviërs Sarajevo drie jaar lang belegerden en van de buitenwereld afsloten. 
Meer dan 11.500 mensen werden gedood door mortiervuur en scherpschutters. Aan alles was 
gebrek. Water, elektriciteit en voedselvoorziening waren afgesloten en werden slechts 
mondjesmaat geleverd. De burgers van Sarajevo waren op elkaar aangewezen. 

Op een dag in 1992 zochten mensen uit de buurt hun toevlucht in een synagoge. Ze kregen 
onderdak voor de nacht en de volgende dag een maaltijd. Al snel hoorden anderen dat en 
meldden zich ook. Buiten Sarajevo riepen Bosnische, Servische en Kroatische leiders om het 
hardst dat verschillende etnische groepen niet samen konden leven. 

Maar in Sarajevo ontstond spontaan een grote organisatie, waarin Joden en moslims, Serviërs 
en Kroaten samenwerkten om hulp te bieden waar ze konden. Daarbij nam “La Benevolencia” 
het voortouw. De Joden hadden geen partij gekozen in het conflict en konden daardoor met alle 
etnische gemeenschappen samenwerken. 

Er werd dagelijks voor 400 mensen soep gekookt. Medische hulp werd gegeven door een team 
dat ook mensen thuis bezocht. Drie apotheken, ambulances, een radiostation en een aantal 
scholen werden gerund door een multi-etnisch team van vrijwilligers van “La Benevolencia”. 
Negen reddingskonvooien brachten bijna 800 mensen in veiligheid, terwijl omgekeerd 
hulpkonvooien goederen en post de stad in brachten. 

Na de oorlog waren de spanningen tussen de Bosnische bevolkingsgroepen groot. Vandaag de 
dag is de Joodse inbreng bij de verzoening tussen Serviërs, Kroaten en moslims van het grootste 
belang. 

"  
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NBG-NIEUWS 
bron Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Bible in One Year op www.debijbel.nl 
Alpha Nederland startte 1 januari de Nederlandse versie van het populaire bijbelleesrooster Bible 
in One Year. Op www.debijbel.nl (de bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap) zijn 
iedere dag de bijbehorende bijbelgedeelten te lezen. Het bijbelrooster Bible in One Year is een 
initiatief van de missionaire organisatie Alpha International. Honderdduizenden bijbellezers lazen 
al de Engelse versie. 

Alpha Nederland lanceerde op nieuwjaarsdag een Nederlandstalige vertaling van het 
veelgelezen leesrooster. Met Bible in One Year lees je in één jaar de gehele Bijbel. Deelnemers 
ontvangen dagelijks een e-mail met links naar drie bijbelgedeelten op debijbel.nl, plus een 
praktische uitleg van Alpha-oprichter Nicky Gumbel. 

Deelname aan Bible in One Year is gratis. Ook de bijbehorende gedeelten op debijbel.nl zijn voor 
iedereen zonder inlog te lezen. Op de website www.bijbeljaar.nl hebben zich al 6.500 mensen 
opgegeven voor Bible in One Year. Volgens Alpha Nederland is het bijbelleesrooster een goed 
hulpmiddel om de Bijbel dagelijks dichtbij te brengen. 

Ezelin of engel: that’s the question 
Blog (verkort) van dr. Jaap van Dorp, vertaler bij het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Hoe begrijpen we het verhaal over Bileam, de ezelin en de engel uit Numeri 22? Ontdek hoe dit 
interessante bijbelgedeelte een nieuw inzicht oplevert bij de vertalers van de Bijbel in Gewone 
Taal. Aan het slot van Numeri 22:32 staat in het Hebreeuws een uniek bijbels woord, een vorm 
van een onbekend werkwoord: jarat. 

De bijbelvertalingen verschillen hier sterk van elkaar. De betekenis is moeilijk vast te stellen 
omdat vergelijkingsmateriaal ontbreekt. Volgens sommige geleerden zou de betekenis van het 
werkwoord jarat ‘neerstorten’ zijn. Maar als de vertaler die betekenis overneemt, ontstaat er een 
rare zin. Dan zegt de engel van de Heer tegen de ziener Bileam: ‘De weg is vlak voor mij 
neergestort’. Dat klinkt niet geloofwaardig. Is misschien bedoeld dat de weg steil is, of glad, of 
onbegaanbaar, of ongewenst? Of is het een weg die naar de ondergang leidt? Hoe komt de 
vertaler daarachter? 

Om een juiste vertaalkeuze te maken is het nodig te onderzoeken hoe een uniek woord in de 
context wordt gebruikt. In het verhaal weigert de ezelin tot drie keer toe om verder te gaan. 
Zonder nadere uitleg zal Bileam hiervan niets begrijpen. Hij dacht drie keer dat de ezelin hem 
dwars zat. In Numeri 22:32 legt een engel aan Bileam uit wat er werkelijk gebeurde: ‘Waarom 
heb je je ezelin al drie keer geslagen? Ik ben gekomen om je tegen te houden’ (Numeri 22:32). In 
het Hebreeuws krijgen de woorden voor ‘Ik (ben gekomen)’ de nadruk. De engel legt uit dat de 
oorzaak van de reisonderbreking bij hem ligt, en niet bij de ezelin, zoals Bileam drie keer heeft 
gedacht. De engel was, onzichtbaar voor Bileam, met getrokken zwaard tot drie keer toe midden 
op de weg gaan staan. De ezelin liep steeds zo ver door op de weg als mogelijk was, tot het 
moment waarop ze bijna tegen de engel botste. Aan het slot van vers 32 onderstreept de engel 
dat nog een keer, heel kort. ‘De weg is vlak voor mij neergestort’, luidt een letterlijke 
vertaalpoging daarvan. 
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Is dat wat er aan de hand was? Natuurlijk niet. Wie goed leest, vindt de betekenis. Dat is de 
vertaler van de Engelse Jerusalem Bible (1966) gelukt. Hij vertaalde het slot van vers 32 als 
volgt: ‘while I am here your road is blocked.’ Met andere woorden: omdat de engel op de weg is 
gaan staan, is er voor de ezelin en Bileam geen doorkomen aan. ‘De weg is geblokkeerd doordat 
ik hier sta’, zo zou je het Hebreeuwse zinnetje kunnen weergeven. 

Die interpretatie is in de Bijbel in Gewone Taal gevolgd: ‘Dat je niet verder kunt, komt niet door je 
ezelin, maar door mij.’ Voor het slot van Numeri 22:32 is op die manier een nieuwe interpretatie 
mogelijk geworden: in wat de engel zegt, neemt hij zelf alle verantwoordelijkheid voor het 
oponthoud op zich en pleit hij de ezelin vrij van schuld. Tegelijk is voor Bileam duidelijk dat er 
voor hem maar weinig speelruimte overblijft: hij wil de reis op zijn ezelin voortzetten, maar of hij 
nog een meter vooruit kan, hangt volledig af van wat de engel wil. 

Steeds meer mensen gebruiken www.debijbel.nl 
Ruim een jaar na de lancering is op internet www.debijbel. nl een begrip geworden. De website 
van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is dé plek waar de Bijbel online in 20 veel 
gebruikte vertalingen te lezen is. Van De Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal tot 
de Biebel in de Twentse Sproake en de Engelse King James Bible. Op de blog van debijbel.nl 
staat het laatste bijbelnieuws en met debijbel.nl (volledig) kan de bijbellezer uitgebreide 
achtergrondinformatie raadplegen, inclusief de aantekeningen uit drie studiebijbels. Ook zijn er 
meer dan 350 kaarten, filmpjes, tekeningen en foto’s te bekijken. 

Naast het lezen van de Bijbel is het sinds afgelopen zomer ook mogelijk om bijbelteksten te 
markeren, te delen op social media en er notities bij te maken. Stefan van Dijk, theoloog en 
projectleider van debijbel. nl, zegt daarover: ‘De meeste notities zien we bij het bijbelboek 
Psalmen. Dit bijbelboek is vanouds zeer geliefd en nodigt uit tot persoonlijke meditatie.’ 

Iedereen kan met debijbel.nl( beperkt) gratis online de Bijbel in een Nederlandse vertaling lezen. 
De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is dan het meest geliefd (69%), gevolgd door de NBG-vertaling 
1951 (25%) en de Statenvertaling (6%). Leden van het Nederlands Bijbelgenootschap lezen er 
ook de Bijbel in Gewone Taal, de Herziene Statenvertaling, regionale en buitenlandse 24 
vertalingen en de bronteksten. Stefan van Dijk: ‘We richten ons op de Nederlandse gebruiker. 
Kijken we naar het bezoekgedrag van het afgelopen jaar dan leest 94,5% van onze leden een 
Nederlandse vertaling.’ 

De drie meest populaire vertalingen bij gebruikers met debijbel.nl zijn: De Nieuwe Bijbelvertaling 
(47%), Bijbel in Gewone Taal (17%) en de Herziene Statenvertaling (15%). De meest gelezen 
regionale vertaling is de Nije Fryske Bibeloersetting (0,7%), terwijl de Amplified Bible (1,2%) de 
meest geraadpleegde buitenlandse vertaling is. Ook de Hebreeuwse en Griekse bronteksten die 
sinds dit jaar op debijbel.nl te vinden zijn worden veel geraadpleegd. 

Nog steeds groeit het aantal gebruikers van debijbel.nl. Van Dijk: ‘We zien dat het aantal 
volledige accounts het afgelopen half jaar sterk is gegroeid (+27%). Meer mensen willen de 
Bijbel in meer vertalingen lezen en gebruikmaken van alle functionaliteiten. Daarnaast steunen zij 
het bijbelwerk in binnen- en buitenland.’ Vooral twintigers en dertigers weten de weg naar 
debijbel. nl te vinden. ‘Deze groep is altijd online en verwacht dat de Bijbel op hun telefoon en 
laptop beschikbaar is. Toch verwacht ik dat binnenkort ook oudere generaties online de Bijbel 
gaan lezen.’""  
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KLEUPLAAT 
voor de kinderen 

"  
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COLOFON 
 
Eindredactie 
Désirée Coffie daisycoffie@hotmail.com 
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rekeningnummer 115.282.504 
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Jeugdwerk  

Diaconie 
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Begraafplaats 
rekeningnumer 115.402.504 
tnv Restauratie Protestantse Begraafplaats  
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rekeningnumer 115.402.602 
tnv Restauratie Protestantse Kerk  
  

Voor specifieke donaties graag even contact 
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