
voorwoord

‘Bevrijding’ – wat roept dat woord bij je op? Misschien heeft het voor jou dit jaar wel 

extra betekenis gekregen. Door de aanhoudende crisis is vrijheid minder 

vanzelfsprekend geworden, en in sommige situaties zelfs een beladen begrip.

Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, wisten de bijbelse auteurs maar al te goed. Of het 

nu de omstandigheden waren of geestelijke tegenstand – ook in hun tijd kon de weg 

naar bevrijding lang en soms moeizaam zijn. Toch hielden ze vast aan Gods belofte dat 

Hij naar mensen omziet (Exodus 3:7), en talloze bijbelteksten getuigen van hun 

vreugde over de ervaring dat Hij die belofte keer op keer waarmaakt. 

Met dit dagboek voor de veertigdagentijd ga je samen met de Israëlieten op weg van 

het land van slavernij naar het beloofde land. En samen met de eerste volgelingen van 

Jezus ontdek je vervolgens een leven als vrije burgers van Gods koninkrijk. 

Ik wens je een inspirerende reis richting Pasen, hét feest van bevrijding, dat nog 

altijd, elk jaar opnieuw, doorwerkt in ons leven.

Rieuwerd Buitenwerf, directeur
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In de periode voorafgaand aan Pasen biedt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

verschillende producten aan om bewust toe te leven naar dit feest van bevrijding. 

Samen op weg naar Pasen  

Bijbels dagboek voor 40 dagen 

In 40 bijbelgedeelten reis je door het Oude en Nieuwe Testament op weg naar Pasen. 

De reflectievragen zetten je dagelijks een moment stil bij de betekenis van de Bijbel 

voor het leven van vandaag. 

Beloofd land in zicht 

Bijbel Basics voor in de kerk en thuis 

Speciaal voor de kinderen is er Bijbel Basics, met materiaal voor in de kerk én een 

speciaal gezinsboek voor thuis. 

Met behulp van dit materiaal ga je elke zondag van de veertigdagentijd aan de slag 

met (deels) dezelfde bijbelgedeelten als in dit dagboekje. Het Bijbel Basics materiaal 

brengt de reis van het volk Israël naar het beloofde land en het paasverhaal uit het 

Nieuwe Testament in beeld door middel van levendige verhalen, leuke opdrachten en 

een prachtige kijktafel. 

Ken je dit materiaal nog niet? Kijk dan eens op debijbel.nl/bijbelbasics.  

Met je gemeente op weg naar Pasen  

Webinars voor predikanten

Om ook voorgangers en predikanten toe te rusten in de aanloop naar Pasen, biedt het 

NBG twee webinars aan om met je gemeente op weg te gaan naar Pasen.. 

Bijbelwetenschappers nemen de kijkers mee in de wereld achter de bijbeltekst en 

reiken handvatten aan om het thema ‘Feest van bevrijding’ te gebruiken voor de 

preek of studiegroepen. 

Kijk voor een overzicht van alle producten op bijbelgenootschap.nl/40dagen. Hier kun 

je ook de webinars voor predikanten terugkijken. 



3samen op weg naar pasen  |

inleiding

Tijdens de veertigdagentijd leven christenen over de hele wereld toe naar Pasen. 

Het is een tijd van bezinning en inkeer, waarin we stilstaan bij het lijden in de wereld. 

Voor veel mensen is het ook een tijd waarin ze vasten en op een sobere manier leven. 

De veertigdagentijd loopt uit op het hoogtepunt van Pasen, het feest van bevrijding, 

de dag waarop Jezus opstond uit de dood. Je zou deze periode kunnen vergelijken 

met een moeizame reis die uiteindelijk leidt naar een prachtige bestemming.

De weg naar Pasen weerspiegelt in het klein een reis die we als gelovigen gedurende 

ons hele leven afleggen, en die zelfs uitstijgt boven onze individuele levens. 

Als gelovigen zijn we samen onderweg naar het moment waarop Gods koninkrijk ten 

volle werkelijkheid wordt. Het is geen gemakkelijke reis, maar we volgen Jezus. Dankzij 

zijn bevrijdende dood en opstanding ligt de weg naar Gods koninkrijk voor ons open.

Pasen als feest van bevrijding zet ons ook stil bij de joodse oorsprong van dit feest. In 

het jodendom wordt tijdens Pesach Gods bevrijding van zijn volk uit Egypte herdacht. 

Nadat de Israëlieten door God bevrijd waren, moesten ze eerst jarenlang door de 

woestijn zwerven. Het was een zware reis, de mensen leden honger en dorst, en 

gevaar lag voortdurend op de loer. Het volk moest in deze periode leren om hun 

vertrouwen te stellen in God. Om te leven in afhankelijkheid van Hem, en erop te 

vertrouwen dat Hij iedere dag voor hen zou zorgen. Pas na veertig jaar mochten ze 

eindelijk het land binnengaan dat God hun beloofd had.

In het Nieuwe Testament wordt vaak een verband gelegd tussen deze reis van de 

Israëlieten – vanaf de onderdrukking in Egypte tot aan de intocht in het beloofde land 

– en het geloof en het leven van christenen. De Israëlieten werden in Egypte gered van 

de dood dankzij het bloed van een lam dat ze aan hun deurposten moesten strijken. 

En ze werden door God bevrijd uit de slavernij. Als christenen zijn we gered door het 

bloed van Jezus: dankzij zijn sterven en opstanding zijn we bevrijd uit de heerschappij 

van het kwaad, de zonde en de dood. Zoals Mozes het volk de opdracht gaf Gods  
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bevrijding ieder jaar tijdens het paasfeest te herdenken, zo moedigt Jezus zijn 

leerlingen aan om telkens opnieuw een maaltijd te vieren ter gedachtenis van Hem. 

Tijdens hun tocht door de woestijn moesten de Israëlieten hun vertrouwen stellen in 

God en leven op een manier die past bij een vrij en heilig volk. Datzelfde wordt in het 

Nieuwe Testament van christenen verwacht. Verschillende keren worden gelovigen 

gewaarschuwd om niet in dezelfde fout te vervallen als het volk in de woestijn dat God 

op de proef stelde en zich niet aan zijn geboden hield. Christenen worden opgeroepen 

om op de levende God te blijven vertrouwen, zich niet langer te onderwerpen aan de 

verwachtingen en verlangens van deze wereld en zich door de Geest te laten leiden. 

Bij alle ontberingen die de woestijnreis met zich meebracht, mochten de Israëlieten 

hun hoop stellen op het beloofde land waar ze eens zouden binnengaan. Zo ook 

mogen wij uitzien naar het land dat ons beloofd is: het koninkrijk van God, het 

hemelse rijk dat God naar de aarde zal brengen. Een nieuwe wereld, waarin Christus 

zal regeren en er een einde zal komen aan ellende, pijn en dood. Een koninkrijk 

waarvan de vervulling in de toekomst ligt, maar dat met de komst van Jezus al een 

aanvang heeft gemaakt. Als volgelingen van Jezus staan wij in dienst van Gods 

koninkrijk. Wat van ons gevraagd wordt is niet eenvoudig: het is een leven 

gekenmerkt door afhankelijkheid van God, gerechtigheid, zelfopoffering en 

belangeloze liefde. Jezelf niet vooropstellen maar anderen dienen, het opnemen voor 

de zwakken in de samenleving. Armen, verdrukten en vluchtelingen bijstaan, je 

rijkdom delen met anderen. Het is geen comfortabel leven dat ons wordt beloofd. 

Maar we mogen onze blik gericht houden op de beloning die voor ons ligt: 

het koninkrijk van God, waarin Jezus opnieuw een feestmaal met ons zal vieren.   
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handvatten bij het lezen 

In dit veertigdagenboekje volgen we de Israëlieten die door God uit Egypte zijn bevrijd 

en op reis gaan naar het beloofde land. Daarna lezen we teksten uit het Nieuwe 

Testament die bij dit onderwerp aansluiten en er in veel gevallen een nieuwe 

betekenislaag aan geven. Vanaf Witte Donderdag lezen we teksten uit het Lucas-

evangelie rondom het sterven en de opstanding van Jezus. 

De thema’s uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament zijn parallel aan 

elkaar gepresenteerd:

I. De Israëlieten bevrijd uit Egypte 

(Dag 1-4)

II. De Israëlieten door de woestijn op weg 

naar het beloofde land  

(Dag 5-13)

III. Bevrijd door Christus  

(Dag 14-21)

IV. Op weg naar Gods koninkrijk

      (Dag 22-Eerste Paasdag)

De bijbelteksten in deze uitgave komen uit de NBV21, de Bijbel voor de 21e eeuw. 
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Eens waren de Israëlieten in Egypte gaan wonen omdat in hun eigen land 

hongersnood heerste. Lange tijd hadden ze het daar goed. Maar nu is er een farao 

aan de macht gekomen die hen wantrouwt. Om de groei van het volk de kop in te 

drukken, laat deze farao de Israëlieten zware slavenarbeid verrichten. Een handige 

oplossing, voor de gemoedsrust én de portemonnee van de farao. De Israëlieten gaan 

zwaar onder de onderdrukking gebukt. Maar God laat zijn volk niet in de steek. Hij 

zorgt er juist voor dat het steeds groter wordt.

Wantrouwen tegen vreemdelingen en de onderdrukking die er soms op volgt, het is 

iets van alle tijden. Wanneer de Israëlieten jaren later als vrije mensen in hun eigen 

land leven, waarschuwt God hen hiertegen. Ze mogen vreemdelingen en slaven niet 

onderdrukken maar moeten hen met liefde behandelen. Ze weten immers hoe het 

voelt om onvrij en afhankelijk te zijn, omdat ze dat zelf ook zijn geweest in Egypte (zie 

Exodus 22:20; 23:9; Leviticus 19:34; Deuteronomium 10:19; 15:15).

 Is er iets waardoor je je aan het begin van deze veertigdagentijd onvrij of 
gebonden voelt? Hoe kun je dit veranderen, of er op een andere manier 
mee omgaan?

Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. 

Hij zei tegen zijn volk: ‘De Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten 

we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt.’

 EXODUS 1:8-10A 

Exodus 1:8-14

woensdag 2 maart Dag1
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Op een dag, als Mozes met zijn schapen rondzwerft door de woestijn, ziet hij iets 

vreemds: er staat een braamstruik in brand, maar de struik wordt niet door het vuur 

verteerd. Zoals vaker in de Bijbel is het vuur een teken van Gods aanwezigheid. God is 

in zijn heiligheid als een verterend vuur, maar tegelijkertijd is Hij een God die behoudt 

en beschermt. 

God vertelt aan Mozes dat Hij zijn volk heeft gezien en gehoord (vers 7, 9): Het 

Hebreeuwse woord voor ‘zien’ betekent ook ‘omzien’ en het woord voor ‘horen’ ook 

‘luisteren’. God ziet om naar zijn volk en luistert naar hun roep om hulp. Hij stuurt 

Mozes naar Egypte om de Israëlieten te bevrijden. Mozes is in eerste instantie niet 

enthousiast. Hij heeft niet veel vertrouwen in zichzelf. Maar God belooft hem: ‘Ik zal bij 

je zijn.’ Ook vertelt Hij zijn naam aan Mozes: JHWH, ‘Ik zal er zijn’. Deze God, die er altijd 

is, zal zijn volk beschermen en uit Egypte wegleiden.

 Wanneer heb jij extra moed nodig? Hoe kan de naam waarmee God zich 
aan Mozes bekendmaakt je dan helpen?

De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik 

heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze 

lijden.’

 EXODUS 3:7

Exodus 3:1-15

donderdag 3 maart Dag2
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Samen met zijn broer Aäron is Mozes al meerdere keren bij de farao geweest om 

hem te vragen de Israëlieten te laten gaan. Maar steeds opnieuw weigert de koning. 

Zelfs als God plagen naar Egypte stuurt die het land teisteren, wil hij nog steeds niet 

luisteren. Totdat God een tiende plaag stuurt. Een allerlaatste en verschrikkelijke ramp. 

Alle eerstgeborenen onder de Egyptenaren zullen worden gedood. De Israëlieten 

kunnen aan dit oordeel ontkomen door een lam te slachten en het bloed ervan aan 

hun deurposten te strijken. In hun huizen sterft het lam als het ware in plaats van het 

oudste kind. 

Midden in de nacht wordt de tiende plaag voltrokken. In Egypte is iedereen 

verscheurd door verdriet. Maar aan de huizen van de Israëlieten gaat de dood 

voorbij. Het Hebreeuwse woord voor ‘voorbijgaan’ is pasach. Het woord ‘Pasen’ komt 

hiervandaan.

De farao twijfelt geen moment meer: de Israëlieten moeten vertrekken, en wel nu 

meteen! En zo gaan de Israëlieten op weg, hun vrijheid tegemoet.

Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, blijkt steeds weer, ook in de recente 
geschiedenis. Wat heb jij nodig om je vrij te voelen?

‘En als uw kinderen dan vragen: “Wat betekent dit gebruik?”, antwoord dan: 

“Wij brengen de HEER een pesachoffer omdat Hij de huizen van de Israëlieten 

voorbij is gegaan toen Hij de Egyptenaren strafte; ons heeft Hij gespaard.”’

 EXODUS 12:26-27

Exodus 12:21-28 

vrijdag 4 maart Dag3
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De Israëlieten krijgen de opdracht om de bevrijding uit Egypte te blijven herdenken 

door ieder jaar het paasfeest te vieren. Tijdens dit feest moeten ze een lam offeren, 

net zoals de Israëlieten voor hun vertrek uit Egypte een lam slachtten en het bloed 

daarvan aan hun deurposten streken (zie Exodus 12:3-10). Ook mogen ze zeven dagen 

lang niets eten waar gist in zit. Het ongegiste brood herinnert aan de haast waarmee 

het volk uit Egypte is vertrokken. Maar het heeft nog een andere betekenis: gist staat 

symbool voor bederf. Door gist wordt brood sneller oud en bederft het eerder. De 

Israëlieten moesten als nieuw volk uit Egypte wegtrekken, en daarom moest alles wat 

tot bederf kan leiden – zowel in letterlijke als in figuurlijke zin – worden vermeden. In 

het Nieuwe Testament vind je deze gedachte terug in 1 Korintiërs 5:6-8: net zoals een 

klein beetje gist het hele deeg kan laten rijzen, zo kan het zondige gedrag van één 

persoon invloed hebben op de hele gemeente. 

Wat laat jij in de aanloop naar Pasen achter(wege)?

Mozes zei tegen het volk: ‘Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken 

bent uit Egypte, dat slavenland, want met krachtige hand heeft de HEER u daaruit 

bevrijd. Er mag dan niets gegeten worden dat zuurdesem bevat.’

 EXODUS 13:3

Exodus 13:3-10

zaterdag 5 maart Dag4
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Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,

denk niet terug aan het verleden.

Zie, Ik ga iets nieuws verrichten,

nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?

Ik baan een weg door de woestijn,

maak rivieren in de wildernis.

De wilde dieren zullen Mij eer bewijzen,

de jakhalzen en de struisvogels,

omdat Ik water schep in de woestijn

en rivieren in de wildernis;

het volk dat Ik heb uitgekozen, laat Ik drinken.

Dit is het volk dat Ik mij gevormd heb,

het zal mijn lof verkondigen.

Waarop kijk jij graag terug? En wat is jouw hoop voor de toekomst?

Jesaja 43:18-21

zondag 6 maart
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Zie, Ik ga iets nieuws 
verrichten,

nu ontkiemt het – heb je het 
nog niet gemerkt?

Ik baan een weg door de 
woestijn,

maak rivieren in de 
wildernis.

Jesaja 43:19



De Israëlieten hebben het land van slavernij achter zich gelaten, maar ze hebben 

nog een lange weg te gaan naar het beloofde land. De farao krijgt spijt van zijn 

beslissing om de Israëlieten te laten gaan. Met een indrukwekkend leger zet hij de 

achtervolging in. De Israëlieten zijn doodsbang en verwijten Mozes dat ze beter in 

Egypte hadden kunnen blijven. Zodra er tegenslag is, zijn de Israëlieten liever slaven 

van de farao dan een volk dat afhankelijk is van God. Maar Mozes vertrouwt wél op 

God. ‘Wees niet bang,’ stelt hij het volk gerust, ‘God zal jullie redden.’ Mozes heeft niet 

altijd zo’n sterk vertrouwen gehad. Eerder twijfelde ook hij aan Gods plannen (zie 3:11; 

5:22). Maar hij heeft een leerschool doorlopen. Op bevel van God houdt hij zijn staf 

omhoog boven de zee. Midden door de zee wordt een pad drooggelegd, waarover de 

Israëlieten veilig naar de overkant trekken. Deze gebeurtenis helpt het volk om weer 

vertrouwen te krijgen in God. Later, wanneer de Israëlieten zich opnieuw in moeilijke 

situaties bevinden, zullen ze terugdenken aan dit wonder en er hoop uit putten (zie 

bijvoorbeeld Deuteronomium 7:18; Jesaja 43:16-17). 

Hebben er in jouw leven gebeurtenissen plaatsgevonden die je hebben 
geholpen om te vertrouwen op God? 

‘De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’

 EXODUS 14:14

Exodus 14:9-22 

maandag 7 maart Dag5
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Nadat de Israëlieten veilig door de Rietzee zijn getrokken, begint er een lange en barre 

tocht door de woestijn, op weg naar het land dat God beloofd heeft. De Israëlieten 

lijden honger en beginnen opnieuw te klagen. Het is makkelijk om ze weg te zetten 

als een stelletje zeurpieten, maar daarmee doen we geen recht aan het feit dat ze 

vaak dagenlang onder de brandende zon moesten lopen, zonder een waterbron of 

iets eetbaars tegen te komen. God stoort zich aan het geklaag, maar toch helpt Hij 

zijn volk: ’s avonds stuurt Hij kwakkels (vogels waarvan het vlees kon worden gegeten), 

en de volgende ochtend laat Hij manna uit de hemel regenen. Zo herinnert Hij de 

Israëlieten eraan dat Hij het is die hen bevrijd heeft en die hen steeds opnieuw helpt. 

De Israëlieten mogen iedere dag zoveel manna verzamelen als ze nodig hebben, maar 

ze mogen niets voor de volgende dag bewaren. Ze moeten erop vertrouwen dat de 

volgende dag opnieuw in hun behoefte zal worden voorzien, en zo van dag tot dag 

leven met God.

 Ook Jezus benadrukt dat de hemelse Vader iedere dag voor de mensen 
zorgt, en dat ze zich daarom geen zorgen hoeven te maken voor de dag 
van morgen (Matteüs 6:25-34). Hoe moeilijk of makkelijk vind jij het om 
dit in je eigen leven in praktijk te brengen?

De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg 

tegen hen: “Wanneer de avond valt zullen jullie vlees eten, en morgenochtend 

brood in overvloed. Dan zullen jullie inzien dat Ik, de HEER, jullie God ben.”’

 EXODUS 16:11-12

Exodus 16:1-19

dinsdag 8 maart Dag6
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Er is gebrek aan water, en de Israëlieten geven Mozes de schuld. Mozes geeft in zijn 

reactie te kennen dat niet hijzelf maar Gód de leider is van het volk. De verwijten van 

de Israëlieten zijn dus niet tegen hem maar tegen God gericht. Hun echte Leidsman 

wordt op de proef gesteld, omdat het volk hardop betwijfelt of Hij wel in hun midden 

is, of Hij hen werkelijk leidt. 

God gaat op de uitdaging in en geeft het volk een bewijs. Bij de berg Horeb ontmoet 

Hij Mozes. Mozes slaat met zijn staf op de rots, en uit de rots stroomt helder water. Er is 

weer volop te drinken.

Mozes noemt de plaats Massa en Meriba. Massa, wat ‘beproeving’ betekent, omdat het 

volk God op de proef heeft gesteld, en Meriba – ‘verwijt’ of ‘twist’ – vanwege de strijd 

die het met Mozes is aangegaan. Elders in de Bijbel wordt terugverwezen naar deze 

gebeurtenis als waarschuwing om God niet opnieuw op de proef te stellen (onder 

andere Deuteronomium 6:16; Psalm 95:8; Hebreeën 3:9). 

Wat houdt ‘God op de proef stellen’ volgens jou in?

Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar 

verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op de proef hadden 

gesteld door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’

 EXODUS 17:7

Exodus 17:1-7

woensdag 9 maart Dag7
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Precies twee maanden na hun vertrek uit Egypte komen de Israëlieten aan bij de 

berg Sinai. Zoals een adelaar zijn jongen beschermend op zijn vleugels draagt en 

naar zijn nest in de bergen brengt, zo heeft God zijn volk naar deze berg gebracht 

(vers 4). Bij de Sinai sluit God een verbond met de Israëlieten. Hij belooft dat zij voor 

Hem een heel bijzonder volk zullen zijn, zijn kostbare bezit. En zij moeten beloven zich 

aan zijn geboden te houden. Om het volk ervan te overtuigen dat Hijzelf dit verbond 

met hen sluit, zal God zich op de berg Sinai aan hen openbaren. Een indrukwekkend 

schouwspel van onweer, bliksem, donkere wolken en hoorngeschal kondigt zijn 

komst aan. Het volk moet afstand bewaren omdat God zó heilig is dat de mens in zijn 

onvolkomenheid Gods nabijheid niet kan verdragen. Toch is dit moment op de Sinai 

misschien wel het ogenblik waarop Hij het dichtste tot zijn volk nadert. Dat dit juist 

plaatsvindt tijdens de zware periode van hun tocht door de woestijn is veelzeggend en 

troostend. 

Op welke momenten in je leven heb jij God als dichtbij ervaren? 

Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met Mij houdt, zul je 

een kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de 

hele aarde behoort Mij toe. 

 EXODUS 19:5

Exodus 19:1-11, 16-21

donderdag 10 maart Dag8


