
Vragen

1e Lijdenszondag

De lijdenstijd
Lezen: Hebreeën 10:11-12 – Zingen: Psalm 40:4

In het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, worden er dieren geof-
ferd. Weet je waarom? Wie zondigt, is schuldig tegenover God. God wil dat die 
schuld wordt betaald. De offerdieren sterven in plaats van schuldige mensen. 
Kunnen die offers de zonden en schuld van de mensen echt wegnemen? Nee. 
Daarom staan de priesters elke dag weer in de tempel. Want ze moeten iedere 
dag weer offers brengen om de schuld te voldoen. 
Al die offers in het Oude Testament wijzen heen naar Iemand Die zal komen 
om de schuld van mensen weg te nemen. Je weet vast wel Wie dat is: de Heere 
Jezus. In de tekst van vandaag lezen we over ‘Deze’. Dat is de Heere Jezus. Hij 
heeft één offer gebracht. Hij offerde Zichzelf. En dit offer 
is zo volmaakt, zo goed, dat Hij nu in de hemel 
zit aan de rechterhand van God. Zijn werk is 
klaar, er hoeft niets meer bij. Er hoeft geen 
dier meer geofferd te worden.
Vandaag begint de lijdenstijd. Vanaf 
deze dag denken we zeven weken aan 
het lijden en sterven van de Heere Je-
zus. In deze eerste lijdensweek denken 
we iedere dag na over Jezus, het Of-
ferlam. Hij stierf in plaats van mensen 
die de dood hebben verdiend!

 

�l  Wat offerden de priesters in het Oude Testament iedere dag?
l Hoe vaak bracht de Heere Jezus een offer? 
l Welk offer bracht de Heere Jezus?

Weekthema: Jezus, het Offerlam



Vragen

Maandag

Zondeval en moederbelofte
Lezen: Genesis 3:6-15 – Zingen: Psalm 106:4

In het begin schept God de hemel en de aarde. Alles is goed en mooi. God laat 
twee mensen op de aarde wonen: Adam en Eva. De Heere zegt tegen Adam: 
‘Je mag van alle bomen eten, behalve van die ene boom daar. Als je daarvan 
eet, moet je sterven.’ Eerst zijn Adam en Eva gehoorzaam. Ze leven in vrede 
met God en met elkaar. Maar dan komt die vreselijke dag. Adam en Eva zijn 
ongehoorzaam. Ze luisteren naar de duivel en eten van de verboden vrucht. 
Wat erg! Nu is de zonde in de wereld gekomen. Het goede en mooie van Gods 
schepping is voor altijd weg.
Adam en Eva krijgen straf van de Heere. Eens zullen ze sterven. En ze moeten 
voor altijd weg uit het paradijs. Zij en alle mensen zijn 
schuldig tegenover God. Toch is er hoop! God be-
looft dat Hij Iemand zal sturen Die de schuld 
zal betalen. Hij zal de duivel overwinnen. 
In de moederbelofte zegt God: ‘Dat zal u 
de kop vermorzelen.’ God belooft hier-
mee Zijn Zoon, de Heere Jezus. Jezus 
zal als Offerlam de duivel overwinnen. 
Als Hij sterft aan het kruis, wordt de 
kop van de slang vermorzeld. Want Je-
zus sterft om de zonden te vergeven. 
Alleen Híj kan de schuld voldoen. Als je 
in Hem gelooft, mag je weten dat Hij ook 
jouw schuld betaald heeft. 

l  Hoe noemen we de belofte die God aan Adam en Eva geeft? 
l  Waarom moest de Heere Jezus het Offerlam zijn?
l Heb jij ook straf verdiend?

Weekthema: Jezus, het Offerlam
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Dinsdag

Het offer van Izak
Lezen: Genesis 22:1-13 – Zingen: Psalm 116:1

Langzaam lopen ze de berg op, Abraham en Izak. ‘Vader’, zegt Izak, ‘waar is 
het lam voor het brandoffer?’ Abraham kijkt naar zijn zoon. ‘God zal Zelf voor 
een lam voor het brandoffer zorgen, mijn zoon’, antwoordt hij. En verder gaan 
ze weer. 
Nee, Abraham kan het nog niet zeggen. Hij kan Izak niet vertellen dat de Heere 
bevolen heeft dat hij Izak moet offeren. Het is zo moeilijk. Toch gehoorzaamt 
Abraham de Heere. Hij vertrouwt erop dat het goed is wat de Heere doet. 
Boven op de berg bouwt Abraham een altaar. Dan bindt hij Izak vast en legt 
hem op het altaar. Nu begrijpt Izak het. Hij is het offer. Moet hij nu sterven? 
Maar als Abraham het mes opheft, klinkt de stem van 
God. ‘Abraham, stop! Je hoeft Izak niet te offeren. 
Nu weet Ik dat je het meest houdt van Mij.’ 
Er klinkt geritsel in de struiken. Abraham 
kijkt om. Hij ziet een ram. God zorgt Zelf 
voor een offerdier. Abraham offert de 
ram. Wat zijn Abraham en Izak blij! De 
ram sterft in de plaats van Izak. Izak 
mag blijven leven. Zo is de Heere Jezus 
als Gods Offerlam aan het kruis gestor-
ven. Hij stierf, zodat Zijn kinderen voor 
altijd mogen leven! 

�l  Welke moeilijke opdracht krijgt Abraham van God?
�l  Hoe komt het toch goed? 
l  Hoe lijken de ram en de Heere Jezus op elkaar?

Weekthema: Jezus, het Offerlam
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Woensdag

Het Pascha
Lezen: Exodus 12:5-13 – Zingen: Psalm 81:5

Het volk Israël woont in Egypte. Maar niet lang meer. Deze nacht gaat er iets 
bijzonders gebeuren. Daarom moeten alle vaders iets doen, voordat het donker 
wordt. Kijk, daar neemt een vader een lam om te slachten. Hij vangt het bloed 
op in een schaal. Zo heeft Mozes het gezegd. Zo heeft God het bevolen. De 
vader pakt een paar takjes. ‘Komen jullie kijken, kinderen?’ Samen staan ze bij 
de deur van het huis. Vader doopt de kwast in het bloed van het lam. Hij strijkt 
het bloed langs de deurposten. Verwonderd kijken de kinderen toe. ‘Waarom 
doet u dat, vader?’ 
‘Dat bloed is een teken, kinderen. Deze nacht zal de Heere alle eerstgeboren 
jongens in Egypte doden. Maar als de Heere bloed aan 
de deurposten ziet, zal Hij dat huis voorbijgaan. 
De oudste zoon hoeft dan niet te sterven. Zo 
heeft Mozes het ons uitgelegd.’ 
De jongens van Israël zijn veilig ach-
ter het bloed. Het bloed van het lam 
stroomde in de nacht van het Pascha. 
Het bloed van de Heere Jezus stroom-
de toen Hij stierf aan het kruis. Geloof 
jij dat Hij in jouw plaats is gestorven? 
Ben jij veilig achter Zijn bloed? 

 
 
  
 l Wanneer zijn de jongens van Israël veilig? 
  l  Wanneer ben jij veilig?

Weekthema: Jezus, het Offerlam
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Donderdag

De Grote Verzoendag
Lezen: Leviticus 16:29-34 – Zingen: Psalm 85:1

Het is Grote Verzoendag. De Israëlieten mogen deze dag niet werken. Ze moeten 
nadenken over hun zonden. Het volk geeft twee bokjes aan de hogepriester. 
Eén bok wordt geslacht als offer voor de zonden. De hogepriester gaat het 
heilige der heiligen binnen. Hij sprenkelt het bloed van de bok op het verzoen-
deksel van de ark en op het altaar. Zo maakt hij alles rein. Dan gaat hij weer 
naar buiten. Daar staat een andere bok. De hogepriester legt zijn handen op 
de levende bok. Hij belijdt al de zonden van het volk. Dan wordt de bok in de 
woestijn gebracht. De hogepriester brengt daarna nog een offer. Zo doet hij 
verzoening. Dat betekent dat de zonden van het volk 
weg zijn, net zoals de bok de woestijn is inge-
gaan. Het betekent ook dat het weer goed is 
tussen de Heere en het volk. God kan weer 
wonen bij Zijn volk, omdat de zonden 
vergeven zijn. 
De dag dat Jezus sterft aan het kruis 
wordt ook wel Grote Verzoendag ge-
noemd. Jezus draagt dan de zonden 
weg van iedereen die in Hem gelooft. 
Hij doet verzoening. Zo is er voor zon-
dige mensen een weg terug naar de hei-
lige God. 

 l   Op welke dag van het jaar mocht de hogepriester het heilige der heiligen 
binnengaan? 

 l Wat betekent verzoening? 
 l  Waarom is het belangrijk om verdriet te hebben over je zonden? 

Weekthema: Jezus, het Offerlam
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Vrijdag

Niet genoeg 
Lezen: Psalm 40:6-10 – Zingen: Psalm 40:3

Deze week hebben we over verschillende offers gelezen. De Heere stelt de 
offerdienst in, om verzoening te doen tussen zondige mensen en Zichzelf. Maar 
in Psalm 40 staat: ‘U (de Heere God) hebt geen lust gehad aan slachtoffer en 
spijsoffer.’ De offers zijn niet genoeg! God wil dat wij mensen een eerlijk en 
rein hart hebben. Hij wil dat we Zijn wet in ons hart bewaren. Dat we doen 
wat Hij zegt, omdat we van Hem houden. Maar dat kunnen we helemaal niet. 
We doen elke dag weer zonden. We luisteren juist niet naar de wet van God. 
Hoe moet het dan goedkomen?
Lees maar verder in de psalm. Er staat: ‘Zie, Ik kom!’ Al lang voordat de Heere 
Jezus geboren wordt, horen we Zijn stem. Hij komt, om 
de wil van God te doen. Gods wet is in Zijn hart. 
Wij houden Gods wet niet. Wij zijn onge-
hoorzaam aan Zijn stem. Maar de Heere 
Jezus is volmaakt gehoorzaam aan Zijn 
Vader. Hij doet alles wat God in de wet 
geboden heeft. Hij heeft nooit één 
zonde gedaan. Hij doet dat, omdat Hij 
van Zijn Vader houdt. Hij doet dat, om 
zondige mensen genadig te zijn. Door 
Zijn genade leer je Hem liefhebben. 
Dan verlang je er ook naar om Gods wet 
te gehoorzamen. 

  l  Wie heeft alles gedaan wat God in de wet van ons vraagt? 
��l �Wat betekent het om Gods wet in je hart te hebben? 
 �l  Verlang jij er ook naar om te doen wat de Heere vraagt in de wet? Waarom?

Weekthema: Jezus, het Offerlam
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Zaterdag

Jesaja profeteert
Lezen: Jesaja 53:2-10 – Zingen: Psalm 143:2

Jesaja spreekt tegen het volk Israël. Ze luisteren niet naar de Heere. Hoor je wat 
hij zegt? ‘Wij dwaalden allen als schapen.’ Dat betekent: wij zijn ongehoorzaam. 
Wij zondigen. Wij verdienen straf. Dat was waar voor de Israëlieten. Maar dat 
is ook de waarheid over jou en mij. 
Maar wat een wonder! Jesaja profeteert ook over een schaap dat geslacht 
wordt. Hij bedoelt daarmee de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft onze zonden 
op Zich genomen. Hij droeg de straf, zodat er voor ons vrede mogelijk is. Hij 
werd geslagen, zodat wij genezing van een zondig hart kunnen krijgen. 
De woorden van Jesaja laten zien hoe erg de zonde 
is. God kan die niet zomaar vergeven. De zonde 
moet gestraft worden. De profetie van Je-
saja laat ook de wonderlijke liefde van 
God zien. God straft de zonde aan … Zijn 
eigen Zoon, de Heere Jezus! Hij stierf 
aan het kruis. Hij droeg de zonde en 
schuld van al Zijn kinderen. De Heere 
Jezus was stil als een schaap toen Hij 
de straf droeg. Hij stribbelde niet te-
gen, maar wilde lijden uit liefde voor 
zondaren. 

 
l

  Over Wie heeft de profeet Jesaja het in deze profetie? 
 l  Welke dingen uit de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus worden al in 

deze profetie voorzegd? 
 l  Wat leert deze profetie ons over de zonde en de straf op de zonde?

Weekthema: Jezus, het Offerlam


