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Inleiding

Op een zondag stapte een atheïstisch opgevoede dertiger 
voor het eerst in zijn leven de drempel van onze kerk over. 
Voor de zekerheid maar in het zwart gekleed. Na de dienst 
sprak ik hem aan. Vol vragen zat hij: over het bestaan van 
God, of het christelijk geloof de ware religie was, waarom 
Jezus de Zoon van God zou zijn. Toen ik hem aanmoedigde 
die vragen allemaal te stellen en dat ik die graag met hem 
wilde verkennen, keek hij me stomverbaasd aan: ‘Mag je 
dan kritische vragen stellen in de kerk?!’ Hij had altijd be-
grepen dat geloven en vragen niet samen konden gaan. 
Vragen stellen mag. Dat was vroeger vaak heel anders in 
onze cultuur. Wanneer je thuis, op school of in de kerk 
vragen stelde, werd dat je niet altijd in dank afgenomen. 
Je moest vooral luisteren en aanvaarden wat je ouders, 
leraar, pastoor of dominee zei. ‘Waarom? Daarom!’ Vragen 
werden ook ervaren als verstoring van de voortgang van 
de les of als een teken van rebellie of twijfel. Tegenwoordig 
is er gelukkig meer openheid, waardoor ook in veel kerken 
meer ruimte is gekomen om je vragen te stellen. Dat is 
nodig ook. Want laten we eerlijk zijn: wij hébben vragen. 
We hebben vragen over Jezus – over zijn leven, persoon, 
betekenis. Alleen of met elkaar proberen we hierop ant-
woorden te vinden. 
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In ons gebed stellen we vragen aan Jezus – ‘Waarom laat 
U dit toe?’, ‘Wilt U bij mij zijn?’, ‘Wat wilt U dat ik doe?’ Na 
het ‘amen’ hopen we dat Hij ons bidden hoort en verhoort. 
Maar er zijn ook vragen van Jezus. Aan ons. Die vragen zijn 
opgeschreven in de verhalen over zijn leven. Vragen die 
Hij toen stelde, maar die over de hoofden van zijn tijdge-
noten heen, via de Bijbel, ook ons bereiken. 
Als vragen stellen mag, mag Jezus dan ook zijn vragen aan 
jou stellen? 

Jezus is de Vraag
Dat Jezus jou vragen stelt, is misschien een nieuwe ge-
dachte voor je. Jezus is toch vooral het Antwoord op al je 
vragen? Dat belijden christenen inderdaad. Alleen is het 
de vraag of je slechts via pasklare antwoorden hierbij uit-
komt. Jezus stelde namelijk tijdens zijn onderwijs vooral 
veel vragen. Honderden. Hij stelde meer vragen dan dat 
Hij er kreeg en als Hij die kreeg, beantwoordde Hij ze 
vaak… met een wedervraag. Je zou kunnen zeggen dat 
Jezus dus eigenlijk de Vraag is voor je antwoorden. 

Joodse manier van leren
Dit stellen van vragen is typisch de Joodse manier van le-
ren. Niet het goede of gewenste antwoord geven, maar de 
juiste vraag stellen betekent dat je de stof wil beheersen en 
erover nadenkt. De Joodse Nobelprijswinnaar Isidore Rabi 
vertelde dat zijn moeder aan het eind van een schooldag 
niet vroeg: ‘En, heb je nog wat geleerd?’ maar: ‘Heb je een 
goede vraag gesteld?’ Deze aangeleerde nieuwsgierigheid 
hielp hem om een goede wetenschapper te worden. 
De Joodse rabbi Jezus was een Expert op het gebied van het 
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Evangelie, een Genie als het ging om God, een knappe Kop 
in relatie tot het Koninkrijk. Dat liet Hij zien door de juiste 
vragen te stellen, zodat wij ons als leerlingen verwonderen 
en nieuwsgierig worden. 

Een goed gesprek
Jezus volgen is een relatie onderhouden. Dit veronderstelt 
wederkerigheid en interactie. In een goede relatie geef je 
niet alleen maar eenzijdig informatie of data door. Je wilt 
met elkaar in gesprek, elkaar ontmoeten en leren kennen. 
Jezus’ vraag aan jou is zijn klop op de deur van je denken, 
op de poort van je psyche, het hek om je hart. Doe jij open, 
kom jij naar buiten, kijk je Hem in de ogen? 

Durf te antwoorden
Een vraag krijgen is ook wel een beetje spannend. Mis-
schien herinner je je dat beklemmende gevoel als je de 
beurt kreeg in de klas of op het matje werd geroepen door 
de leerkracht: ‘Wat heb jij uitgevreten?!’ Een vraag be-
antwoorden is niet vrijblijvend. Je wordt uitgedaagd om 
je diepste gedachten te delen en eerlijk te zijn. Dat voelt 
kwetsbaar. Zeker in een groep kun je dan dichtslaan. Ge-
lukkig stelt Jezus jou zijn vraag persoonlijk, één op één. 
Het is veilig. En bovendien is Híj veilig. Hij kent je na-
melijk allang en weet wat jou ten diepste beweegt. Voor 
Hem kun je geen verstoppertje spelen. Hij is de Enige die 
alles van je weet en toch – of beter: juíst van je houdt. 
Hij stelt zijn vraag uit bewogenheid, zodat we dichter bij 
Hem kunnen komen, kunnen groeien en leven zoals Hij 
dat bedoeld heeft. Voor nu vraagt Hij om jouw vertrou-
wen, durf en openheid om zijn vraag te willen horen én 
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om je bereidheid om te reageren en te doen wat Hij van je 
vraagt. 

40 vragen
Juist de veertigdagentijd is voor christenen een stimulans 
om de relatie met Jezus te verdiepen. Een periode om stil 
te worden, om je te bezinnen op je levensstijl, om contact 
te zoeken met Hem. In dit boek vind je 40 vragen van Je-
zus, elke dag één, die je hopelijk daarbij helpen. Soms is 
de vraag open, de andere keer gesloten of retorisch. Na de 
vraag van Jezus volgt een korte uitleg of toepassing. Kort, 
omdat het niet gaat om contact met mij als schrijver, maar 
om de ontmoeting met Jezus. Daarom hoop ik dat de medi-
taties dienstbaar zijn aan het stimuleren van jouw relatie 
met Jezus en jullie onderlinge gesprek faciliteren. Aanslui-
tend staan twee bezinningsvragen en een uitnodiging tot 
gebed. Er is ook ruimte om jouw reactie, antwoord of we-
dervraag aan Jezus op te schrijven. Vragenderwijs kom je 
zo dichter bij het geheim van Jezus’ lijden en sterven.
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JEZUS’ VRAAG VAN VANDAAG:

1

Jullie zijn het zout van de aarde. 
Maar als het zout zijn smaak 
verliest, hoe kan het dan weer 

zout worden gemaakt?
Matteüs 5:13
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Zout!

Zout geeft smaak en maakt dat voedsel langer houdbaar 
is. Ons lichaam gebruikt zout voor het prikkelen van zenu-
wen, het samentrekken van spieren en het goed opnemen 
en afvoeren van vocht.
Jezus noemt zijn volgelingen het zout voor deze aarde. 
Zout in je eten en in je lichaam zie je niet. We hoeven niet 
prominent zichtbaar te zijn om een smaakmaker, bederf-
werend en activerend te kunnen zijn. Maar er ligt een 
gevaar op de loer volgens Jezus. Wij kunnen gaan lijken 
op het zout van slechte kwaliteit uit Israël van die tijd: ver-
mengd met aarde en vuil. Christenen zijn onbruikbaar en 
nutteloos als ze niet te onderscheiden zijn van de wereld. 
Deze ongezouten mening kunnen we maar beter niet met 
een korreltje zout nemen…

Hoe kun jij smaakmakend, bederfwerend en activerend zijn? In 
hoeverre geef jij smaak aan je omgeving? 

Mijn antwoord, reactie of wedervraag:

Heer, wilt U de kwaliteit van mijn zout verbeteren, 
zodat ik tot zegen ben voor mijn omgeving? Amen. 
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JEZUS’ VRAAG VAN VANDAAG:

2

Stel dat je alleen van je 
vrienden houdt. Verdien je 
dan een beloning van God? 
(…) En stel dat je alleen je 

vrienden groet. Doe je dan iets 
bijzonders?
 Matteüs 5:46-47 (BGT)
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Economie

Een relatie werkt als de economie: als er niks binnenkomt, 
kan er op een gegeven moment ook niets meer uit. Als jij 
mij geen liefde geeft, dan droogt die van mij ook op. Voor 
wat hoort wat.
Hoe anders ziet relatiecoach Jezus dit: geef en blijf ge-
ven. Vergeven zelfs. Dat begint heel praktisch. Op straat 
niet alleen je vriend, maar ook de vreemde én zelfs je 
vijand groeten. Maar wat als je bewogenheid blut is en je 
barmhartigheid bankroet? Als er íemand was met minder 
inkomsten dan uitgaven, was het Jezus wel. Toch kon Hij 
blijven geven. Zijn geheim? Zijn schatkist werd aangevuld 
door het liefdesfortuin van zijn puissant rijke Vader. 
Ook wij mogen als bedelaars elke dag onze hand bij Hem 
ophouden – in gebed. Om die onverdiende liefde gratis 
door te geven, ook aan mensen die ons niets opleveren. 

Hoe zit het met de baten en lasten van jouw liefdesbegroting?  
In welke relatie is jouw liefde opgedroogd? 

Mijn antwoord, reactie of wedervraag:

God, rijk aan liefde, het lukt me niet om liefde te ge-
ven aan … Vult U mijn lege handen en verwarm mijn 
koude hart. Amen. 
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JEZUS’ VRAAG VAN VANDAAG:

3

Is het leven niet meer dan 
voedsel en het lichaam niet 

meer dan kleding?
Matteüs 6:25
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Zorgeloos

Wij geloven best wel dat de Schepper voor ons zorgt, maar 
eten koken en online kleding bestellen is onze verantwoor-
delijkheid. 
Daar is Jezus het niet mee eens. Hij zegt dat we de Vader 
ook moeten leren vertrouwen op die gebieden. Even hier-
voor leerde Hij namelijk zijn leerlingen bidden: ‘Geef ons 
vandaag het brood dat wij nodig hebben.’ (Matteüs 6:11) 
Laat die dingen Hém een zorg zijn. Letterlijk betekent 
het Griekse woord voor je zorgen maken ‘denken aan een 
deel’. Dus helemaal opgaan in iets kleins, van een mug een 
olifant maken. Dat is onzinnig en het lost niets op. Zoals 
Corrie ten Boom al zei (in eigen woorden): ‘Zorgen maken 
over morgen lost die zorgen van morgen niet op en geeft 
vandaag alleen maar stress.’ Nu nog zorgen dat ik me min-
der zorgen maak. 

Hoe druk maak jij je op dit moment om eten, kleding, werk en 
inkomen? Wat ga je vandaag doen om de Vader te vertrouwen op 
alle punten waar jij wakker van ligt?

Mijn antwoord, reactie of wedervraag:

Vader, wilt U zorgen dat ik me minder zorgen maak 
en U meer vertrouw? Amen.
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