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Voorwoord
De Via Dolorosa (Latijn voor Lijdensweg) is de straat in Jeruzalem waar Jezus 

volgens de overlevering met het kruis op Zijn rug gelopen heeft richting 

Golgotha. De komende 40 dagen loop je een stuk met Jezus mee, over de 

weg die Hij gegaan is. 

Bewuster toeleven naar Pasen
We hopen dat je dit boek hebt gekocht omdat je het verlangen hebt om 

bewuster toe te leven naar Pasen. Om opnieuw geraakt te worden door het 

Evangelie, ook al heb je deze verhalen al zo vaak gelezen of gehoord dat je 

denkt dat je ze wel kent. Dat wat we al kennen, vinden we vaak niet meer 

bijzonder. Maar echt waar, als je de tijd neemt om opnieuw in de verhalen te 

duiken en een spade dieper te gaan, dan zul je ontdekken dat God door Zijn 

Woord en Geest tot je hart zal spreken. Zoals er in Jesaja 55:11 staat: ‘Zo zal 

Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij 

terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn 

in hetgeen waartoe Ik het zend.’

Hoe gebruik je dit  boek?
De lijdenstijd begint op Aswoensdag. Je begint met het lezen van het 

gedeelte dat beschrijft hoe Jezus Jeruzalem binnengaat voor het vieren van 

het Pascha. Elke dag, behalve op zondag, lees je een stuk uit het Evangelie 

van Johannes. In 40 dagen lees je Johannes 12:12 tot Johannes 21, het 

einde van het bijbelboek.

Mis je een keer een dag? Sla het stukje dan niet over, maar lees verder 

waar je gebleven bent. Je kunt op zondag een inhaalslag maken. En als je 

meerdere dagen achterloopt: maakt niet uit! Lees gestaag verder, dan ben je 

gewoon iets na Pasen klaar met lezen. 

Zegen
Wat ons bij het lezen van Johannes 12-21 in het bijzonder opviel, was dat 

Jezus’ boodschap en Zijn focus op wat Hij moet gaan volbrengen nooit 

verandert. Nergens spreekt Hij Zichzelf tegen. Nergens verandert Hij Zijn 

missie. Alles wat Jezus zegt of doet is onderdeel van Gods onwankelbare en 

onveranderlijke reddingsplan.
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We wensen je net zo veel zegen bij het lezen van de Bijbel de komende tijd 

als alle auteurs hebben ervaren bij het schrijven.

Annemarie & Eline

(redactie)

PS. Bij sommige dagen staat een QR-code. Houd je telefoon bij de hand om 

de code te kunnen scannen en het lied te beluisteren.
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Dag 1 Triomfantelijke intocht
Iemand die geslaagd is in het leven heeft vaak medestanders. Het is 

fijn om te delen in iemands succes. Veel moeilijker is het om solidair te 

zijn met een loser. De omgang met zo’n persoon wordt meestal niet 

toegejuicht. Denk hier eens over na en bedenk iemand in je omgeving die 

geslaagd is en iemand die het hoofd nauwelijks boven water kan houden. 

Neem je voor tijdens de veertigdagentijd beide personen aandacht te 

geven. 

Stil worden
Zoek een stille plek op en bid voordat je gaat lezen. 

Leesvraag
Lees Johannes 12:12-18. Dit verhaal staat ook in Mattheüs 21:1-11, Markus 

11:1-11 en Lukas 19:28-44. Lees deze gedeeltes ook. Wat valt op?

Overdenking
Jezus maakt tumultueuze dagen mee. Hij heeft Lazarus uit de doden 

opgewekt. Iedereen is opgewonden en wil iets van Lazarus of Jezus zien. 

Er staat in de Bijbel dat door deze gebeurtenissen veel Joden in Hem 

geloofden (vs. 11). En niet alleen zij die geloven willen Hem zien, maar ook 

veel andere mensen raken in de ban van de gebeurtenissen. 

Als bekend wordt dat Jezus naar Jeruzalem komt, stijgt de sfeer tot een 

climax. Het enthousiasme van de mensen krijgt vleugels en iedereen wil 

meedoen. Ze nemen takken van palmbomen en lopen de stad uit om Hem 

feestelijk binnen te halen. En het mooie is dat alles klopt. Jezus rijdt op 

een ezelin, zoals voorzegd door de profeet Zacharia: ‘Uw Koning zal tot 

u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, 

op een ezelsveulen, het jong van een ezelin’ (Zach. 9:9). Op dit moment 

herinneren de discipelen zich deze profetie trouwens niet, dat realiseren ze 

zich achteraf pas. 

Veel mensen zullen de geschiedenis van het volk Israël gekend hebben en 

gedacht hebben aan Salomo die als zoon van de grote koning David tot 

koning gezalfd werd en op zijn muildier richting de troon reed (1 Kon. 1:33 

e.v.). De vredekoning. Jezus is geen strijdende Koning die binnenkomt op 

een paard, maar een vredekoning, net als hun koning Salomo. 
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En zullen ze zich niet herinnerd hebben wat er in het boek Koningen 

staat: dat de omstanders hun mantel afdeden en die uitspreidden over 

de traptreden terwijl koning Jehu gekroond werd? (2 Kon. 9:13) En staan 

palmtakken niet symbool voor de huldiging van een koning uit het geslacht 

van David? Alles aan Jezus is koninklijk. De mensen zien een nieuw hoogtij 

voor zich waarin het Romeinse Rijk afgebroken wordt. En wie is er nu 

geschikter om koning te worden dan Jezus, Die blinden geneest, kreupelen 

laat wandelen en als kroon op Zijn werk zelfs mensen uit de dood opwekt? 

Wat een feestelijke dag is dat geweest. Euforie alom. Ik houd van vreugde, 

kan genieten van een feestelijke sfeer, maar ben wel een beetje huiverig van 

massale vreugde. Die kan je zo snel meeslepen en kan ook zo snel omslaan. 

En dat dit gebeurt, blijkt later. 

Toepassing
Soms laat je je in bepaalde situaties meeslepen en zie je alleen je eigen 

waarheid. Of, net als in de introductie, alleen de succesvolle mensen. Word 

jij weleens ergens door meegesleept? Hoe kun je je blik gericht houden op 

Jezus? En wat betekent dat voor je reactie op bepaalde situaties?

Gebed
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Denk aan Uw Kerk, Heere

Denk Heere, aan Uw Kerk. 

Bewaar haar voor alles wat niet goed is 

en maak haar volmaakt in Uw liefde 

en breng haar bijeen van de vier windstreken.

In Uw Koninkrijk, dat U voor haar bereid hebt.

Want van U is de kracht en de roem tot in eeuwigheid. 

Laat uw genade komen en laat deze wereld voorbijgaan! 

Hosanna aan de God van David!

Als iemand heilig is, laat hij komen. 

Als iemand dat niet is, laat hij zich bekeren! 

Maranatha. 

Amen.

Uit: Aanbidden met Ambrosius in de vroege kerk

g
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Dag 2 Verschillende reacties
Bedenk aan welke kant jij staat als je omgaat met mensen in je omgeving: 

zie je vooral hun positieve kanten of benadruk je hun negatieve kanten? 

Stil worden
Zoek een stille plek op en vraag of de Heere je hart wil raken zodat je kunt 

luisteren naar Hem. Vraag of Hij je wil laten zien wie Hij echt is. 

Leesvraag
Lees Johannes 12:19-22. Wat een verschillende reacties roept Jezus op. In 

het te lezen bijbelgedeelte staan er een aantal. Schrijf ze op!

Overdenking
Wat is het toch jammer dat wij als mensen zo’n beperkt denkvermogen 

hebben. Eigenlijk zou je het liefst alles willen overzien, Gods stem duidelijk 

willen horen en dan pas de juiste keus maken. Heel vaak is de praktijk anders 

en wordt je keus bepaald door iets wat je zelf wilt en waar je denkt beter van 

te worden. Dat lijkt hier ook het geval bij de Farizeeën. Ze stikken bijna van 

jaloezie omdat ze bang zijn voor hun eigen positie. Zij willen aan het hoofd 

van het volk staan en die plaats niet afstaan aan een ander. Tandenknarsend 

kijken ze toe en horen ze de grote menigte jubelen. Ze ergeren zich en 

worden boos op Jezus en ook op elkaar. Ze verbijten zich van woede en 

zeggen tegen elkaar: ‘Zie je wel, nu hebben we gehoord van de hogepriester 

Kajafas dat het beter is dat één persoon sterft dan dat het hele volk 

vernietigd wordt en we wachten veel te lang (Joh. 11:47-50). Het volk gaat 

massaal achter Hem aan.’ Volgens hen gaat het totaal de verkeerde kant op. 

Ze overdrijven schromelijk: ‘De hele wereld loopt achter Hem aan’ (vs. 19). Ze 

worden wanhopig en zoeken hartstochtelijk naar manieren om van Hem af 

te komen. Als je hart zo vol is met haat, is er geen plaats voor Jezus en Zijn 

werk. Dat is aangrijpend! 

 Wat is het bijzonder dat er dan ook zo’n andere reactie is op de komst van 

Jezus. Enkele Grieken zijn juist nieuwsgierig geworden. Ze komen vanuit 

het buitenland om te aanbidden (vs. 20). Het is niet helemaal duidelijk wie 

die Grieken zijn, maar ze kwamen niet per se uit Griekenland. Volgens de 

HSV Studiebijbel gaat het om ‘godvrezende niet-Joden’. Wat heeft hen 

aangetrokken in het Paasfeest? Wilden ze ook iets van bevrijding uit slavernij 
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vieren? Hebben ze behoefte om hun vrijheid te vieren? Zien ze in Jezus iets 

van bevrijding? Ze zijn in ieder geval nieuwsgierig en zoeken iemand op om 

te vragen of ze Hem mogen zien. Filippus lijkt het meest benaderbaar en ze 

vragen het hem. Je hoort daarna helemaal niet meer of ze Jezus wel gezien 

hebben, want Jezus geeft Filippus antwoord en we horen niets meer van 

de Grieken. Misschien zijn ze wel in Jeruzalem gebleven en hebben ze de 

kruisiging gezien, misschien niet. Er wordt verder over hen gezwegen. 

De Grieken gaan met een vragend hart naar Jezus, de Farizeeën met een 

hart dat precies denkt te weten Wie Hij is. Wij zijn maar mensen en vaak 

verwachten we iemand te zien die bij onze overwegingen past. Maar moet 

je eens letten op het antwoord van Jezus in de verzen 23-25. Dat zet de 

wereld helemaal op zijn kop. Juist als je denkt dat Hij gaat winnen, moet Hij 

eerst nog alles verliezen. 

Toepassing
Hoe lees je de Bijbel of luister je een preek? Met een open, vragend en 

ontvangend hart of met een hart dat precies denkt te weten Wie Hij is? 

Gebed
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Uit de akten van Andreas

Jezus Christus, U die mijn God bent, 

Die niet gekend werd door de wereld, 

maar Die nu door ons wordt verkondigd,

U de Zoon van God, Die tegelijk het Woord is,

U Die vóór allen reeds bestaat 

en in allen werkzaam bent, 

raak Uw knecht aan en genees hem, 

maak hem tot een instrument van U, 

opdat hij onder Uw mensen ook iemand zal zijn 

die Uw krachtig werkende macht verkondigt.

Uit: Aanbidden met Ambrosius in de vroege kerk

g


