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Inleiding

Dit is een dagboek voor 101 dagen rond
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Dat is een
uitgelezen tijd om je te bezinnen op het werk
van Jezus Christus. Hij heeft door zijn lijden
en sterven jouw leven gered en geeft nieuw
leven een kans door zijn Geest.
Juist deze dagen zetten je stil bij Jezus, die als mens op aarde kwam om
te lijden en te sterven voor onze zonden. Hij overwon het graf om ons een
nieuw leven te kunnen geven. Hij nam
de macht over in hemel en op aarde
en stuurde zijn Geest die ons tot leven
met Christus inspireert en stimuleert.
De overdenkingen in dit dagboek zetten je stil bij belangrijke vragen: hoe
leef jij met die blijde boodschap, hoe
is jouw relatie met God de Vader die
zijn enige Zoon opofferde, wat betekent het voor jou dat Jezus Christus zijn

leven gaf voor jouw behoud en hoe stel
je je open voor de Geest die je inspireert om dicht bij Jezus te leven?
Je vindt in dit dagboek voor elke dag
een bijbeltekst met een korte overdenking en een vraag om verder over
na te denken. In de Passietijd gaan de
overdenkingen veelal over delen uit het
evangelie van Matteüs; de citaten komen daarbij uit Matteüs Passie. Een poëtische hertaling van Ria Borkent.
Je kunt het beste met het dagboek beginnen op de eerste dag van de veertigdagentijd, dat is de Aswoensdag.
Daarna kun je het dagboek elke dag,
inclusief de zondag, gebruiken tot vier
dagen na Pinksteren.

dag 1
ASWOENSDAG

Jezus
Lees Matteüs 4

17 Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het
koninkrijk van de hemel is nabij!’
Mensen zoals Jezus zijn er nu ook nog
wel. Mannen of vrouwen die veel volgelingen (followers) hebben: film- of popsterren, sporters, politici en goeroes.
Wat onderscheidt Jezus eigenlijk van
de rest? De vraag is: wat kwam Jezus
eigenlijk doen op aarde? Ja, je weet
dat Hij hier rondtrok, preken hield en
wonderen deed. Dat deden wel meer
mensen toen en nu. Maar waarom?
Jezus riep mensen op om zich te veranderen. Kennelijk was er iets grondig
mis met hen. Maar wat dan wel? Kort
gezegd dit: ze leefden niet in de dimensie van het koninkrijk van de hemel. Ze

leefden hier op aarde zonder te beseffen dat er meer is. Ze dachten: Dit is
alles. En ze hielden geen rekening met
het echte leven. Jezus zegt: Stop met
dat kortzichtige leven, waar wetten van
mensen bepalend zijn. De hemel dicteert! Wat zijn dan wetten van mensen?
Kijk om je heen en kijk wat wij belangrijk vinden: geld, gezondheid, macht,
seks en sport. Bouw je leven niet op
die zaken maar op hemelse zaken, zegt
Jezus. Die hemelse zaken nam Hij zelf
mee: liefde in plaats van prestatie, gelovig genieten in plaats van platte lust,
vertrouwen op God en niet op populariteit en macht van mensen of jezelf,
vergeving in plaats van afgunst. Als je
dat belangrijk gaat vinden, bloeit je leven open. De hemel geeft je hele leven
glans. Dankzij Jezus.
• Leven in de dimensie van het koninkrijk
van de hemel, hoe doe jij dat?

dag 2

Zonden
vergeven
Lees Matteüs 9

6 ‘Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’
Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak
uw bed en ga naar huis.’
Dit is wat Jezus kwam doen: zonden
vergeven. Is dat nodig dan? Ik denk
het wel. Zonden zijn alle dingen die
je bewust of onbewust fout doet in je
leven, die je fout doet richting God, je
naaste en de schepping. Ga maar eens
na wat jij vandaag aan zonden hebt
gedaan. Dat is vast heel wat. Toch ben
ik bang dat je nog niet alles kunt bedenken. Wij zijn zo ver bij God vandaan
gegroeid dat we niet meer beseffen
hoe een echt leven met God en zonder
zonde eruitziet. We leven niet meer in
de dimensie van Gods koninkrijk. Zo

had ons leven moeten zijn: in een volmaakte relatie met God hem zien zoals Hij is, hem voluit dienen en eren.
Je naasten zien staan en ze alles geven
wat je maar kunt om ze gelukkig te maken. Van Gods schepping genieten en
alles wat erin zit verwonderd gebruiken
tot zijn eer. Alles wat je hierin verkeerd
doet, is een miskenning van wie God
is, hoe je zelf bedoeld bent en hoe je
je naaste kunt liefhebben. Poeh, dat is
heel wat. Eigenlijk is je hele leven zo
bezien een mislukking. Zonden vergeven betekent in de eerste plaats dan
ook dat je doorhebt wat er mis gaat
en dat jij daar schuld aan hebt. En in
de tweede plaats dat je beseft dat Jezus dat allemaal heeft rechtgezet. Hij
kwam hier om alles weer heel te maken
en ook jouw leven totaal te vernieuwen. Hij kan dat. Sta op, pak je bed op.
Je zonden zijn je vergeven!
• Denk je dat het echt zo erg is met jou? En
geloof je echt dat alleen Jezus dat allemaal weer
goed kan maken?

dag 3

Tegenstand
Lees Matteüs 12

24 Maar de farizeeën die dit hoorden, zeiden
tegen elkaar: ‘Hij kan die demonen alleen
maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst
der demonen.’
Logisch dat Jezus’ radicale boodschap
op tegenstand stuitte. Je moest je immers met je hele leven aan hem overgeven, je volkomen van hem afhankelijk maken. En dat doe je niet zomaar.
Vooral de farizeeën hadden het er
moeilijk mee. Wat hadden ze eigenlijk
op Jezus tegen? Ze zetten zich steeds
tegen hem en zijn boodschap af. Ze
maakten hem voor van alles uit en
noemden hem zelfs een volgeling van
de duivel. Maar Jezus hield ze steeds
weer zijn boodschap voor. Hij maakte
ze duidelijk dat ze niet op eigen kracht
gered konden worden. Of je nou een
rasechte Israëliet bent en je trouw

houdt aan de honderden wetjes en regels, dat zal je niet helpen om God te
overtuigen van je onschuld. De zonde
zit in je, zei Jezus. En dat zei Hij niet
zomaar: Hij was uit op hun redding.
Alleen als je je door mij laat schoonmaken, kun je weer voor God verschijnen. Maar dat pikten de farizeeën niet.
Wij wel eigenlijk? Wij zien de farizeeën
vaak als eigenwijze en hoogmoedige
mensen. Maar vergis je niet, het waren
vrome Joden die hun leven wijdden aan
God. En als je in de spiegel kijkt, herken je misschien de farizeeër in jezelf.
Dan zie je dat je ook vaak vertrouwt op
je intenties, status of prestaties: je wilt
God immers graag dienen, je bent blij
dat je bij een goede kerk zit en je doet
het zo slecht nog niet met je giften en
gebeden. Wat is er eigenlijk op jou aan
te merken?
• Zit er ook een farizeeër in jou?

dag 4

Heer Jezus
Christus
Lees Matteüs 16

16 ‘U bent de messias, de Zoon van de
levende God,’ antwoordde Simon Petrus.
Wat vind jij van Jezus? Bij Petrus heeft
het even geduurd, maar uiteindelijk
kwam daar toch zijn belijdenis: U bent
de Zoon van God, de Verlosser. Als je
langer met Jezus omgaat dringt het op
enig moment tot je door wie Hij eigenlijk is. Jazeker, de diepgang en ongekende wijsheid van wat Hij zegt raken je al direct. Jezus heeft echt iets te
zeggen. Maar als je zijn wonderen ziet
besef je dat Hij meer is dan een wijze
leraar. Hij is de Heer van het leven. In
zijn naam – Heer Jezus Christus – zie
je wie Hij is en wat zijn aanspraak op
jou is. Hij is je Heer, de Zoon van God.
Dat wil zeggen dat Hij alles over je te

zeggen heeft. Hij is ook Jezus, mens als
wij. Hij weet wat wij meemaken, voelen
en denken, en Hij kan zich volledig in
ons verplaatsen. En Hij is Christus, de
Verlosser, de man die je bevrijdt van
al je zonden en van je zondig-zijn. Hij
maakt je leven nieuw, Hij laat je weer
echt mens zijn en brengt je weer bij
Vader. Als je beseft wie je Heer Jezus
Christus is kun je niet vrijblijvend bij
hem langs leven. Je moet wel op hem
reageren, je moet antwoorden, je verantwoorden. Je moet in het licht van
zijn Heer-schappij onder ogen zien wie
je zelf bent en wat je doet in je leven.
Vertel hem alles wat je leven als mens
mooi of moeilijk maakt. En laat je leven vernieuwen door zijn leven.
• Laat jij je door Jezus gezeggen, laat je je
overwinnen en vernieuwen? Hoe doe je dat?

dag 5

Lijden
Lees Matteüs 20

17 Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de
twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen:
18 ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar
de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan
de hogepriesters en de schriftgeleerden, die
hem ter dood zullen veroordelen. 19 Ze zullen
hem uitleveren aan de heidenen, die de spot
met hem zullen drijven en hem zullen geselen
en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij
worden opgewekt uit de dood.’
Er zijn allerlei redenen om iemand te
bewonderen en met hem om te gaan. Je
wilt genieten van zijn muziek, prestaties
of optreden, je vindt hem of haar sympathiek of je verwacht iets moois van
hem te krijgen. Jezus’ volgelingen hadden ook zo hun redenen om een deel
van hun tijd en leven aan Jezus te besteden. Sommigen dachten dat Hij de
vijanden van dat moment zou verjagen,

de Romeinen. Anderen hoopten machtig te worden in zijn slipstream omdat ze
dachten dat Hij de nieuwe volksleider
zou worden. Weer anderen verwachtten
dat zijn wonderdaden hun leven mooi
zouden maken. Gezondheid, rijkdom,
macht of een mooi leven, dat kon Jezus
allemaal bieden. Maar het werd iets anders. Hun idool zou gevangen genomen
worden, gemarteld en geëxecuteerd.
En dat zou ook voor zijn volgelingen
vernedering en gevaar betekenen. Jezus zei het ronduit. En daar hadden ze
niet op gerekend. Jezus ging een heel
andere weg dan zij dachten. Dat het
wel de weg was die zou leiden naar de
opstanding en naar het nieuwe leven
drong toen nog niet tot hen door. Zij
keken op korte termijn. En jij? Waarom
laat jij Jezus toe in je leven? Zoek je ook
naar bevrediging van je wensen en direct antwoord op je vragen? Of durf je
je voor langere tijd aan hem te geven in
een intensieve relatie? Durf je met hem
op weg te gaan en hem te blijven volgen ook al gaat het heel anders dan je
had gedacht?
• Durf jij te lijden met en om Jezus?

dag 6

Genade
Lees Lucas 18

13 De tollenaar echter bleef op een afstand
staan en durfde niet eens zijn blik naar de
hemel te richten. In plaats daarvan sloeg
hij zich op de borst en zei: ‘God, wees mij
zondaar genadig.’
Waarom was het lijden van Jezus noodzakelijk? Dat heeft alles te maken
met wie jij eigenlijk bent. Wie ben jij?
Meestal krijg je op zo’n vraag antwoorden als: Ik werk bij…, ik ben getrouwd
met..., ik ben de buurvrouw van… Antwoorden die jou typeren en aangeven
wie je bent. Niemand zal zeggen: Ik ben
een zondaar. Zelfs niet als zonden je leven overheersen: een verslaving, fraude
of overspel. Het leven van de tollenaar
werd bepaald door fraude en verraad.
Hij heulde met de vijand en stal geld
van zijn volksgenoten. Zijn zonden bepaalden zijn bestaan, zijn wezen. En hij

erkende dat hij een zondaar was. De
goede daden van de farizeeër daarentegen bepaalden diens bestaan. Hij deed
alles goed. Had hij Gods genade wel
nodig? Maar hij vergiste zich schromelijk. Weet jij wie je bent als je voor God
staat? Typeren je zonden je of zijn je
goede daden doorslaggevend? Jazeker,
God is blij met alles wat je doet voor
hem. Maar als je denkt dat die goede
prestaties je het recht geven voor God
te kunnen verschijnen, vergis je je behoorlijk. Dan vergeet je hoe ver je bent
afgedreven van Gods bedoeling met je
leven. Wij zijn niets meer dan bedelaars. We staan met lege handen voor
God en vragen of Hij ze wil vullen. De
tollenaar wist dat, juist doordat hij besef had van zijn zonden. En alleen dan
kan God zijn liefde aan je geven. God
vulde de lege handen van de tollenaar.
Rest de vraag: wil je het zelf doen of
wil je leven uit genade? Heb je God eigenlijk wel nodig? Misschien is het tijd
dat je gaat nadenken over je verborgen
zonden. Misschien is het tijd voor genade.
• Zou jij jezelf een zondaar noemen?

dag 7

Dankbaar
Lees Lucas 17

17 Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd?
Waar zijn de negen anderen?’
Dankbaarheid, dat is een kernwoord in
het leven van een christen. Het is het
antwoord van zondaren op het offer
van Jezus. God vult immers je lege handen, je lege leven, met liefde en zegen.
Maar hoe kom je als reactie daarop tot
zo’n dankbaar leven? Jezus genas eens
tien melaatsen. Er kwam maar één terug om hem te bedanken. Beseften die
anderen wel dat hun leven was gered
door de Heiland? Een melaatse was
immers ten dode opgeschreven, hij
was een uitgestotene die werken en
normaal leven wel kon vergeten. Genezing was onmogelijk. Maar dankzij
Jezus’ werk werden die tien in een klap
gezond en ontvingen ze weer de mogelijkheid op contact met mensen en op

werk. Er was er maar één die besefte
wat Jezus werkelijk had gedaan, en nog
belangrijker, wie Jezus was: iemand die
een dodelijke ziekte kon genezen was
niet zomaar iemand. En dat geloof
redde zijn leven, niet alleen van een fatale ziekte maar van de dood zelf. Hoe
kom je tot een dankbaar leven? Door
allereerst te beseffen hoe dramatisch
slecht en uitzichtloos je toestand was.
Je hebt net zo weinig kans op een normaal leven als die melaatsen. Je bent
net als zij ten dode opgeschreven. En
door vervolgens steeds maar weer verwonderd te zijn over je redding door Jezus. Dankzij hem kun je elke dag vrijuit
leven met God en met anderen, met jezelf in zijn schitterende schepping. En
bedenk vervolgens ook elke dag wie het
is die jou heeft verlost: de Heer Jezus
Christus, de Zoon van God die zo diep
heeft geleden om jou. Hij is als een uitgestoten melaatse geworden om jouw
leven te helen. Duizend-, duizendmaal,
o Heer, zij U daarvoor dank en eer.
• Hoe laat jij je dankbaarheid zien aan God?

dag 8

Dakloze
Lees Matteüs 18

32 Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen
en hij zei tegen hem: ‘Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33 Dan had
jij toch zeker ook medelijden moeten hebben
met die andere dienaar, zoals ik medelijden
heb gehad met jou?’
‘Dakloze blijkt zoon van miljardair’,
stond met grote koppen in de krant.
dna-onderzoek had dat onomstotelijk
vastgesteld. Het leven van de 32-jarige
dakloze veranderde op slag. Hij kreeg
een vader, een huis en een luxe leven.
En wat deed hij? Hij begon een stichting die het leven van daklozen draaglijker moest gaan maken. Hij stak zijn
– nieuwe – geld en energie in hulp voor
anderen. Dat vinden we mooi. Maar nu
jijzelf. Jij was een arme dakloze en nu
mag je bij Vader wonen in zijn huis. En

je krijgt alle kans om een mooi leven
op te bouwen. Wat doe je met die kansen? Wat doe jij louter uit dankbaarheid voor God en voor anderen? Dus
niet omdat het moet of omdat je er
zelf – stiekem – toch beter van wordt.
Maar puur om God te eren of om een
ander blij of beter te maken. Dat is een
lastige vraag. Als je eerlijk bent moet
je wel toegeven: ik schiet net zo vaak
tekort in dankbaarheid als de man in
het verhaal van Jezus. De Heer is daar
terecht verontwaardigd over. Hij geeft
ons een nieuwe kans met talloze mogelijkheden en verwacht van ons dat wij
anderen helpen zoals Hij ons geholpen heeft. Maar wij vinden het lastig
om dankbaar te zijn. Komt het omdat
je niet altijd voldoende beseft dat God
je onbetaalbare schuld heeft betaald
en je van een zekere dood heeft gered?
Of omdat je niet weet hoe dramatisch
slecht het er met je voorstond? Tijd om
na te denken over je diepe schuld in je
dakloze bestaan en over je rijkdom met
je nieuwgevonden Vader nu.
• Hoe doe jij dat, dankbaar leven?

dag 9

Kind
Lees Matteüs 18

3 Ik verzeker jullie: als je niet verandert en
wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk
van de hemel zeker niet binnengaan.
Mama is toch gewoon lief. En je doet
wat mama zegt. En je knuffelt en ravot
met papa. Dat is allemaal heel gewoon
voor een kind. En ook dat je blij bent
met je papa en mama. Ze zijn toch de
leukste en de beste ouders. Wat voor
een kind zo gewoon is, is voor volwassenen soms heel ongewoon. Daarom
vond Jezus het nodig een kind in het
middelpunt te plaatsen. Want die vanzelfsprekende houding van bewondering, acceptatie en liefde die een kind
heeft ten opzichte van zijn ouders is
een voorbeeld voor ons. Als het gaat
om het volgen van Jezus in een leven
van dankbaarheid met hem is die kinderlijke houding onmisbaar. Volwas-

senen vragen: doe ik het wel goed
genoeg, wie is de belangrijkste of wie
krijgt de meeste invloed? Dat waren
ook de vragen waarmee de leerlingen
van Jezus zich bezig hielden. Maar ze
zijn totaal niet relevant voor iemand
met een kinderlijk vertrouwen in zijn
hemelse Vader. Een kind heeft zulke
vragen niet. Waarom vinden wij volwassenen onszelf zo belangrijk en maken
we ons voortdurend zorgen? Waarom
willen we steeds – meer – aandacht en
invloed? Een kind leeft van alles wat
zijn ouders hem geven en hij luistert
– doorgaans – naar ze. Is dat niet wat
God ook van ons vraagt? Leef met mij.
Houd van mij. Accepteer mijn gaven en
geniet er gewoon van. Gebruik ze vrijuit
in je leven. En maak je er niet zo druk
over of je wel goed overkomt en de
goede dingen zegt en doet en zo. God
zorgt. Laat alles verder los.
• Hoe doe jij dat, leven als een kind?

