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preek 10 april 2022 

serie Alles komt goed?! 

thema Aan Jezus denken 

tekst Lucas 22:19b (Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken) 

liturgie:  

votum en groet Opwekking 797 (U roept ons samen als kerk van de Heer) 

gebed  

uitleg van de doop Opwekking 599 (Nog voordat je bestond) 

bediening van de doop ELB 452 (Jezus is de goede herder) 

 DNP Psalm 116:1,2,3,6 (Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord; 

vers 1 en 6 met tegenstem) 

lezen Lucas 22:14-20  

preek  

geloofsbelijdenis = Opwekking 411 (Geprezen zij de Here) 

gebed  

collecte luisterlied: Matthijn Buwalda: Nog één rivier (Wij zijn een volk met 

een bestemming; https://www.youtube.com/watch?v=LicRfVAyHWg) 

zegen  

 

Jezus wil dat we aan Hem denken. Hoe doe je dat? 

Hoe zorg ik ervoor dat ik Jezus niet vergeet? Hoe zorgen jullie als ouders ervoor dat je 

kind aan Jezus denkt? Hoe werken wij als gemeente eraan mee dat onze jongeren Jezus 

niet vergeten? Hoe bemoedigen we anderen om aan Jezus te denken? 

In het Oude Testament is God nogal praktisch bezig. Hij organiseert gedenkdagen. 

Je hebt jaarlijkse gedenkdagen, bijvoorbeeld het Pesachfeest. 

Over het Pesachfeest zegt God in Exodus 12 vers 14 (BGT): Voortaan moet deze dag 

voor jullie altijd een feestdag zijn. Dan moeten jullie denken aan wat ik in Egypte 

gedaan heb, en feestvieren ter ere van mij. Ook jullie nakomelingen moeten dit feest 

altijd vieren. 

Eén keer per jaar moet het Pesachfeest georganiseerd worden. Ter voorbereiding slacht 

je als familie een lammetje of een bokje. Dat beestje wordt klaargemaakt en tijdens een 

feestelijke maaltijd opgegeten. Bij die maaltijd eet je matzes (platte broodkoeken). En 

uiteraard staat er ook wijn op tafel zodat je samen blij kunt zijn. 

Als je samen aan het eten bent, denk je terug aan vroeger. Je staat er samen bij stil dat de 

avond waarop het Pesachmaal gegeten wordt, een heel speciale avond is. Je bedenkt met 

elkaar: God heeft ons bevrijd. Er was ooit een nacht waarin we ineens weg konden, 

waarin ze ons smeekten om alsjeblieft te vertrekken, waarin ze ons zelfs geld meegaven 

als vergoeding voor alle gewerkte uren, dagen, maanden, jaren. Er was ooit een nacht 

waarin we de vrijheid tegemoet gingen, onder Gods leiding en met zijn hulp; Hij was 

erbij, toen al. Aan die bevrijding denk je terug tijdens het Pesachmaal, één keer per jaar. 

Naast jaarlijkse gedenkdagen heb je ook een wekelijkse gedenkdag: de sabbat. 

Over de sabbat zegt God in Deuteronomium 5 vers 15 (BGT): Jullie mogen nooit 

vergeten dat ik jullie bevrijd heb. Ik heb ervoor gezorgd dat jullie nooit meer als slaven 

hoeven te werken. Ik heb mijn macht laten zien en ik heb jullie bevrijd uit de slavernij in 

Egypte. Daarom wil ik dat jullie je aan de sabbat houden. 

Elke week opnieuw heb je dus één dag zonder werk. Heerlijk is dat. Wat is God toch 

royaal! Je hoeft niet het uiterste uit het leven te persen. Het is niet nodig om elke minuut 

zinvol te besteden. Dat vraagt God echt niet van je. Misschien leg jij dat jezelf op maar 

God doet dat zeker niet. Hij geeft je elke week opnieuw één vrije dag. Dat zal je helpen 

https://www.youtube.com/watch?v=LicRfVAyHWg
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om te bedenken dat de vrijheid een cadeau van God is. Ooit was er een tijd dat we slaven 

waren, dat er harde meesters waren die ons voortdurend opjoegen zodat er geen moment 

rust was en zodat we samen kapot dreigden te gaan aan het leven met al z’n 

verplichtingen. Maar God heeft aan die vreselijke tijd een einde gemaakt. Hij heeft 

ingegrepen! Dankzij Hem is de slavernij gestopt en zijn we vrij. Wat een God is Hij! 

sterk! machtig! liefdevol! bevrijdend! 

Het klinkt eigenlijk wel goed, al die praktische aanwijzingen in het Oude Testament. 

Jaarlijks denk je samen aan God die je heeft bevrijd. Je doet het zelfs wekelijks. Me dunkt, 

dan kun je het niet vergeten, met al die herinneringsfeesten 

Maar ergens gaat toch iets fout. God spreekt zich daarover uit. 

God zegt in Micha 6 (BGT): Toen jullie slaven waren in Egypte, heb ik jullie bevrijd. 

Denk ook eens terug aan de kwade plannen die Balak tegen jullie bedacht had. Bedenk 

hoe ik jullie geholpen heb. Als jullie aan al die dingen denken, zullen jullie weer weten 

hoe goed ik voor jullie geweest ben! 

God herinnert zijn mensen aan het verleden. Vroeger heeft Hij werkelijk alles gedaan 

om zijn mensen als vrije mensen te laten leven. Het lijkt wel of ze het vergeten zijn. 

Pijnlijk. Blijkbaar kan wat God gedaan heeft, helemaal in het vergeetboek raken. Je weet 

er helemaal niets meer van, ondanks jaarlijkse en zelfs wekelijkse gedenkdagen. 

Niet alleen God spreekt zich uit over iets wat fout gegaan is. Zijn mensen doen het ook. 

Psalm 77 (BGT) is daar een heftig voorbeeld van. Iemand zegt in die psalm: Ik denk aan 

God en ik heb verdriet, ik word wanhopig van het denken. 

De man die dat zegt, is diep teleurgesteld over God. God is voor hem een groot 

probleem. Vroeger zong hij vrolijke liedjes over God, over God die zo goed voor hem 

was. Maar die vrolijke liedjes zingt hij niet meer want hij heeft nu het gevoel dat er iets 

veranderd is bij God, dat God alleen nog maar boos is en dat God alleen nog maar 

akelige dingen laat gebeuren, want dat is precies wat hij elke dag opnieuw meemaakt. 

God is voor hem een probleem geworden. Hij wordt er wanhopig van. 

Maar dan blijkt ineens dat de jaarlijkse en de wekelijkse gedenkdagen toch werken. 

De man van Psalm 77 bedenkt dat God vroeger zijn volk bevrijd heeft uit Egypte. Hij 

bedenkt dat God al zijn kracht heeft gebruikt om dat voor elkaar te krijgen. Hij herinnert 

zich dat God ooit een keer dwars door de zee ging, voor zijn volk uit. Waaraan kun je dat 

nu nog zien? Nergens aan! Sterker nog: als je vlak na die wonderlijke gebeurtenis bij de 

zee was gaan kijken, had je geen weg dwars door de zee meer gezien; het water 

stroomde allang weer als normaal. In de zee was niets te zien; daarin zag je geen spoor 

van God. Maar aan de overkant van de zee zag je Gods volk: veilig naar de andere kant 

gebracht, gered! Aan die mensen kon je zien dat God op een wonderlijke manier had 

ingegrepen. Dat is wat de man van Psalm 77 bedenkt. 

Jaarlijkse en wekelijkse gedenkdagen zijn blijkbaar in de tijd van het Oude Testament heel 

waardevol. Maar wat moet je er in onze tijd mee? 

Ik denk dat dat ook wel een goeie vraag is om morgen bij stil te staan. 

Morgenavond is er een avond die door de jeugdraad wordt georganiseerd en die als titel 

heeft meegekregen “stay connected”. Daaruit spreekt het verlangen dat jongeren 

verbonden blijven met … Ja, met wie? Het is natuurlijk fijn als ze verbonden blijven (of 

opnieuw verbonden raken) met ons. Trouwens, omgekeerd is het fijn als wij samen ons 

verbonden voelen met onze jongeren. Het is geweldig als ouderen en jongeren merken: 

we hebben iets met elkaar! Maar volgens mij is het nog belangrijker dat jongeren en 

ouderen verbonden blijven (of opnieuw verbonden raken) met God. Dat ieder van ons 

zegt: ik hou van God. Dat je samen ervaart: we horen bij God! we laten ons leiden door 

God! we laten ons doen en laten bepalen door God! 

Helpt die praktische aanpak die God laat zien in het Oude Testament … Helpt dat? 

Kunnen we daar vandaag nog wat mee? 
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Jezus geeft een nieuwe betekenis aan de oude gedenkdagen. 

Bij het Pesachmaal dacht Israël terug aan de bevrijding uit Egypte. Ze dachten aan de 

lammetjes die eeuwen geleden geslacht waren toen ze nog in Egypte waren, ze dachten 

aan het bloed van de lammetjes, het bloed dat hun voorouders toen hadden opgevangen 

en dat hun voorouders beschermd had. Ze aten de platte broodkoeken en ze wisten dat ze 

met God een nieuwe start mochten maken als bevrijde mensen. 

Jezus zegt bij zijn laatste Pesachmaal: Voortaan moet je bij dit eten aan Mij denken! Je 

moet je gedachten wijden aan Mij! Vergeet nooit om over Mij te spreken, om elkaar te 

herinneren aan wat Ik allemaal gezegd en gedaan hebt en om aan elkaar te vertellen wat 

mijn leven en mijn lijden voor jou betekent. En zet je ervoor in om in je dagelijks leven 

iets van mijn liefde te laten zien zodat je uitstraalt wat mijn liefde in jou oproept aan 

mooie daden. 

Gedenkdagen helpen je nog steeds om de wezenlijke dingen niet te vergeten. 

Daarom is het waardevol om in de komende week bewust toe te leven naar Pasen. Je laat 

je gedachten gaan over wat vroeger gebeurd is. Je geeft er woorden aan zodat je 

gedachten wat bewuster worden. Je maakt het zichtbaar in je manier van doen zodat je 

woorden geen lege hulzen zijn. 

Laten we hier ook samen mee bezig te zijn. God heeft ons immers tot zijn volk gemaakt 

en ons met z’n allen bevrijd. Dan is het ook heel mooi om dat feit door ons heen te laten 

gaan, om samen te praten over wat God heeft gedaan, om het samen te laten zien in ons 

leven, om het samen te vieren. 

Ik sluit af met een tip die ik een keer hoorde en die ik best een goeie vind. Vandaag zijn 

Gideon en Suus gedoopt. Dat doopwater zie je niet meer. Maar elke keer als je je kind wast, 

kun je bedenken: Gideon, Suus! Je mag lekker in bad, lekker schoon worden. Eén keer heb 

je een heel bijzonder bad gehad. Dat was op zondag 10 april. Toen zei God: Ik maak je 

schoon. Je hoort bij Mij. Hoe gaaf is dat?! 

 

Amen! 


