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Ben je klaar voor het feest?

1. VOORAF
‘Ben je er klaar voor?’
We vragen dat aan elkaar als er iets bijzonders staat te
gebeuren waar je een tijd naartoe hebt geleefd. De plannen
zijn gemaakt, alle voorbereidingen zijn getroffen, nu staat het te
gebeuren. Je kijkt elkaar nog even aan: Ben je er zeker van? Ja.
Alles onder controle? Ja. Ben je er klaar voor? Ja.
‘Ben je klaar voor het feest’ is zo’n vraag. Het antwoord hangt af
van het karakter van het feest. Een avondje uit kan een feestje
zijn, maar als het gaat om een bruiloft krijgt de vraag of je er
klaar voor bent toch een andere lading.
Wat is het karakter van het feest waar we nu naar toe gaan?
Het gaat om het Paasfeest en de weg daar naartoe. Dat is
nogal wat, alleen al als je kijkt naar de weg die de
hoofdpersoon van dit feest, Jezus, moest afleggen. Een weg
waarin hij steeds meer alleen kwam te staan, tot in de uiterste
eenzaamheid toe. Zo’n feest kunnen wíj toch niet luchthartig
tegemoet leven. Dit feest legt ons de vraag voor: ben je er klaar
voor?
In dit project zien we samen deze vraag onder ogen. We doen
dat aan de hand van teksten uit het Evangelie van Johannes
die op de zondag centraal staan en die in de loop van de week
in dit Bijbelleesrooster verder uitgewerkt worden.
Ben je klaar voor het feest?
Je hoeft nu nog geen antwoord te geven. Maar laten we de
komende weken alle tijd voor deze vraag nemen. Laat ‘m
weerklinken in je hart, kijk er naar met je verstand, voel ‘m in alle
vezels van je lijf. Kijk elkaar in de ogen en vraag met alle liefde
die in je is: Ben jij klaar voor het feest? Kan ik je misschien
helpen? Laten we samen gaan!
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Ben je klaar voor het feest?
In het woord
bekeren zit niet voor
niets het element keren. Heb je
een afslag gemist dan roept je
navigatiesysteem: keer om.
Bekeren is omkeren. Waar je
eerst met de rug naar toestond
wordt nu je bestemming. Waar je
eerst naar toe ging, draai
je nu de rug
toe.

In Joël lezen we dat we niet onze kleren,
maar ons hart moeten scheuren.
Oftewel: geen uiterlijk vertoon, maar
innerlijke bekering: een terugkeer.
Juist omdat Hij genadig en liefdevol is, is
het een feest van weer-zien.

Zaterdag 5 maart | Exodus 12: 1-11
Exodus vertelt over de oorsprong van het paasfeest: bevrijdt
zijn volk uit de gevangenis van Egypte en gaat hen voor
naar een nieuw thuis. Ze kenden dat beloofde land alleen
van horen zeggen. Bestemming onbekend...? Of zit er ook
terugkeer in? De tocht die ooit met Jozef begon buigt terug
naar het land dat God aan Abraham had beloofd.
De eerste paasmaaltijd werd gegeten in de nacht vóór het
begin van de tocht. Alsof God wilde zeggen: ‘eerst goed
eten, want er wacht een zware reis. Maar vertrouw Mij: Ik ga
voor jullie uit. Ik ga mee.’

Wij eten weer het bitter brood
om te gedenken aan de dagen
dat Gij Egypte hebt geslagen
met de verschrikking van de dood.
Wij eten haastig in de nacht
kruiden en ongezuurde broden.
Wij doen wat Gij ons hebt geboden,
wij eten ’t lam door ons geslacht.
Neem onze reisstaf in de uw hand
en wijs ons weer, als in de dagen
dat Gij Egypte hebt geslagen,
de weg naar het beloofde land.
Muus Jacobse
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week 4: 27 maart – 2 april

dinsdag 29 maart| Johannes 2: 1-11
Het is vast niet toevallig dat Jezus zijn eerste teken doet op
een feest. Het evangelie van Johannes is vol feesten. Zeven
keer beschrijft deze evangelist een teken dat Jezus doet, en
vijf daarvan vinden plaats op een feest. In al die tekens laat
Jezus zien wie Hij is. Ook de momenten waarop laten dat
zien.
Kan je leven vol worden van mooie vruchten? Bij Jezus is het
onmogelijke mogelijk. Hij komt met een overvloed van
genade. Dat is een teken: zo ís Hij. Houd hem dus vast.
Toen zei de vlam
in ieders beker
wie er de ware
wijnstok was.

Hij die de beste
wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft
in zijn land.

woensdag 30 maart| Jesaja 55: 1-3,10-13
Koop wijn zonder betaling. Kom daar eens om bij de slijter.
We hebben de afgelopen dagen kunnen genieten van de
mooie beelden van de wijnstok, de wijngaard en het
wijnwonder. Jezus komt met een overvloed van genade. Hij
wil je leven veranderen en toekomst geven.
Maar hóe komt dat in jouw leven?
Vandaag lezen we over de wijn die je zonder betaling kunt
kopen. Je doet het door je oor te lenen en bij de Heer te
komen. Luisteren, gewoon luisteren en zijn woorden bij je
binnen laten komen. Dan komen er vruchten, belooft de
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week 6: 10-17 april

gaan voor hen, en laat dat hier zien.
In het koninkrijk van God staat dienen centraal. Jezus gaat
ons daarin voor. Zover als Hij hoeven wij niet meer te gaan,
maar toch heeft het ons iets te zeggen.
Dit gedeelte wordt sinds eeuwen gelezen op Witte
Donderdag. Daarbij hoort het ‘Ubi Caritas’: waar
barmhartigheid en liefde is, daar is God.
Misschien dat het koninkrijk van God toch niet zo ver weg is!
Het is zelfs mogelijk aan dat koninkrijk bij te dragen. Minder
zichtbaar, maar dat is niet wat telt. Er gelden andere regels
in Gods koninkrijk.
Om te luisteren:
Taize Ubi caritas - YouTube.
Of: CWU Chamber Choir: Ola Gjeilo, Ubi Caritas (unaccompanied) - YouTube

Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.
Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

Heer van mijn hart, U bent gekomen
De nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
Dat ik U daarin volgen mag.
Jaap Zijlstra

Woensdag 13 april | Johannes 13: 12-20
Liefde en barmhartigheid kunnen veel van je vragen. De
ander vergeven is niet eenvoudig. Je welbewust als mindere
van de ander gedragen ook niet. Maar let op: het gaat hier
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week 6: 10-17 april

Vrijdag 15 april | Johannes 19: 16b-20
Werd koning Jezus eerst nog met gejuich binnengehaald,
nu hangt Hij als koning aan het kruis. Het staat er in drie
talen, in het Hebreeuws, de taal van het land. In het Latijn,
de taal van het leger. In het Grieks, de officiële taal van het
rijk (en ook door velen in Palestina gesproken). Je kunt niet
om deze mededeling heen. Hoe snerend bedoeld ook, dit
drietalige opschrift laat dit zien dat het koninkrijk van Jezus
wereldomvattend is. En dat je er allemaal, op de een of
andere manier, iets mee moet. Hoe staan wij vandaag bij
het kruis?
Zaterdag 16 april | Ezechiël 37: 1-14
Ik sta verdoofd van verdriet bij een graf. Wat rest er nog van
het leven, van het lichaam, van diegene waar ik van hield?
Waar moet ik nu nog op hopen?
Staan bij de puinhopen van het leven. En dan toch moed
houden. Wat een prachtig gedeelte om vandaag te lezen.

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven,
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons
roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen,
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
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Week 7: 17 – 24 april

beetje volgt. Toch geldt voor het feest van Pasen iets
anders. Petrus benoemt dat hier met het woordje hoop.
Door de opstanding van Jezus Christus leven wij in hoop.
Dat stempelt onze levenshouding. Ook als het niet alle
dagen feest kan zijn, is er een onuitsprekelijke, hemelse
vreugde. Het feest van Pasen zal uitlopen op een nog groter
Feest en dat kan doordat de Heer waarlijk is opgestaan.
Halleluja!
Woensdag 20 april | Lucas 24: 13-27
Hoe kan de werkelijkheid van Pasen diep
indalen in je leven? Er liepen twee mensen
ontgoocheld naar huis. Een vreemdeling
kwam naast hen lopen en bood hen een
luisterend oor. Hij stelde ook een
diagnose. En hij wees de weg: ‘hij
verklaarde hun wat er in al de Schriften
over hem geschreven stond, en hij begon
bij Mozes en de Profeten.’
Wat is de betekenis van Pasen? Hoe kan
de werkelijkheid van de Opstanding diep
in je leven indalen? Begin dan bij de Bijbel
en ga er steeds weer naar terug.
Donderdag 21 april | Lucas 24: 28-35
Nog steeds hebben de twee niet in de gaten wie de
vreemdeling is. Ze hebben zijn woorden ingezogen, het is
zalf op de rauwe wond. Ze hebben hem onderdak
geboden en hij heeft het geaccepteerd. En dan gebeurt er
iets bijzonders: de rollen worden omgedraaid, de gast wordt
gastheer. Als hij het brood breekt en het hen aanreikt vallen
de schellen van hun ogen: Jezus! De Heer is waarlijk
opgestaan.
Wat is de betekenis van Pasen? Hoe kan de werkelijkheid
van de Opstanding diep in je leven indalen? Vier samen de
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