
Bidden om eenheid! 

Zondag 12 maart 2023 09:30 uur Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal 
Lezen: Johannes 17: 1-3 
Deze week van voorbereiding, die valt in de lijdenstijd, luisteren we naar het gebed van de Heere Jezus 
dat bekend staat als het Hogepriesterlijk gebed. Laten we eens stilstaan bij het moment waarop Jezus dit 
gebed uitspreekt: 'Vader, het uur is gekomen...’ Dit is het moment waarop Jezus’ verlossingswerk wordt 
voltooid in Zijn verzoenend sterven. Jezus’ lijden komt tot een climax; Hij kijkt de dood in de ogen. In díe 
omstandigheid bidt Jezus tot de Vader voor hen die erkennen, dat Jezus de door de Vader gezonden Zoon 
is. Aan hen geeft Hij eeuwig leven, door alles wat dit eeuwig leven in de weg staat op Zijn schouders te 
nemen. Onze hoogopgelopen rekening van schuld mogen bij Jezus indienen; Jezus betaalt wat wij nooit 
zelf zouden kunnen betalen. Dit (er)kennen uit zich in een vertrouwelijke omgang, een diepe relatie met 
God; een leven in gemeenschap, in verbondenheid met de Vader en de Zoon door de Heilige Geest. 

Maandag 13 maart 2023 19:00 uur Censura Morum (Kerkenraadskamer) 
Lezen: Johannes 17: 4-5 
Voor de evangelist Johannes betekent de kruisiging van Jezus Zijn verhoging, ja zelfs verheerlijking. 
Daarom denkt Jezus bij de woorden ‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U 
Mij gegeven hebt om te doen’ in de eerste plaats aan het uur van Zijn sterven: als Jezus letterlijk wordt 
verhoogd aan een kruispaal en Hij de Vader verheerlijkt door het werk op aarde te volbrengen. Een 
verheerlijking die zijn voltooiing vindt in Jezus’ hemelvaart, maar niet buiten het kruis om plaatsvindt. Het 
werk dat Jezus in Zijn kruis, opstanding en hemelvaart volbracht heeft, komt ons ten goede. We mogen 
door het geloof delen in Zijn verheerlijking. Maar delen in Zijn verheerlijking betekent ook delen in Zijn 
lijden. Lijden aan het ongeloof dat zich breed maakt. Lijden om de krimp van de kerk. Lijden aan de 
gebrokenheid van het leven. Maar aan de Avondmaalstafel valt de glans van Jezus’ heerlijkheid over al 
dat lijden in ons bestaan. Dat mogen we vieren bij brood en wijn! 

Dinsdag 14 maart 2023 
Lezen: Johannes 17: 6-8 
‘Ik heb Uw Naam geopenbaard...’ in Jezus heeft God Zich volkomen aan ons kenbaar gemaakt. Dit ‘ons’ 
geldt voor de totale wereldbevolking. Van groot belang is hierbij de tegenstelling erkennen – verwerpen; 
aannemen – afwijzen. Je kunt ook zeggen: geloven of juist niet geloven. Het geloof is dus cruciaal 
('mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt'). In Jezus’ spreken en handelen heeft Hij ons de Vader 
doen kennen. Met eerbied gesproken is Jezus Gods volmaakte Boodschapper. God boodschapt ons in 
Jezus dat vergeving van zonden mogelijk is, dat we van al het verkeerde zijn te verlossen, dat de dood 
plaats kan maken voor eeuwig leven. Wat een geweldig goed nieuws (evangelie) brengt Jezus ons namens 
Zijn Vader. 

Woensdag 15 maart 2023 
Lezen: Johannes 17: 9-11 
Jezus is door God geroepen tot een speciale opdracht. Hij heeft Zich aan het werk dat de Vader Hem heeft 
opgedragen met hart en ziel gewijd. Jezus deed, door aan het kruis te sterven, verzoening voor onze 
zonden. Maar naast het offer van Zijn leven dat Hij gebracht heeft is Hij ook een biddende Hogepriester. 
Hij zegt het: ‘Ik bid voor hen… die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U’. En wat is de inhoud van Zijn 
gebed? Hij bidt dat God de Vader u, jou en mij bewaart in deze wereld. Dat doet Hij nog steeds, ook nu Hij 
niet meer lichamelijk in de wereld is, maar in de hemelse heerlijkheid is bij Zijn Vader. Bewaring in deze 
wereld, dat hebben we elke dag nodig, want de wereld is vol verleiding en  de boze zit niet stil. Hij kan 
zelfs rondgaan als een briesende leeuw in een week van voorbereiding. Laten we dan schuilen in de 
biddende en doorboorde handen van onze Heere en Heiland. Hij draagt ons op gevouwen handen. Zegen 
en bewaring is bij Hem te vinden.  



Donderdag 16 maart 2023 
Lezen: Johannes 17: 12-16 
Goede Herder Jezus bewaart Zijn schapen. Uit Zijn kudde gaat niemand verloren. ‘De Zoon van het 
Verderf’ die zo dicht in Jezus’ nabijheid mocht verkeren, bleek niet tot deze kudde te behoren. Jezus ziet 
uit naar de hereniging met Zijn Vader. Wij blijven niet verweesd achter in de wereld, maar zijn onderwerp 
van Jezus’ bidden aan Gods rechterhand. De wereld haat de gelovigen, zoals Jezus Zélf door de wereld 
gehaat werd. Jezus maakt geen onderdeel uit van de wereld en ook de gelovigen zien verlangend uit naar 
een hemels vaderland (Hebr. 11: 16). Opnieuw bidt Jezus om hun bewaring. Zoals Jezus door de Vader is 
gezonden, zo zijn de gelovigen door Jezus gezonden, om door middel van het evangelie in de wereld 
dienstbaar te zijn. 

Vrijdag 17 maart 2023 19:30 uur Avondgebed (kerk) 
Lezen: Johannes 17: 17-19 
De Heere Jezus bidt niet alleen om bewaring van allen die Hem liefhebben, maar ook om de heiliging van 
Zijn volgelingen. Heiliging betekent dat je door God bent afgezonderd, apart gezet bent, om toegewijd 
aan Hem te leven. Nu heeft Jezus Zichzelf voor ons geheiligd in Zijn weg van lijden, sterven en opstaan. Hij 
heeft Zich afgezonderd om voor u en mij de Bron te zijn tot een heilig leven voor God. Hij heeft Zich 
geheiligd, opdat ook wij geheiligd zijn in de waarheid. In Hem die de Weg, de Waarheid en het Leven is. 
Dit betekent dat de Heere Jezus het in alles en over alles in je leven voor het zeggen heeft. Dan gaan je 
ogen open voor Hem en worden we bevrijd van schijnwaarheden en schijnheiligheid. Daarom is Jezus 
voor ons helemaal alleen de weg van de afzondering, van het offer gegaan, opdat wij vanuit de viering 
van het Heilig Avondmaal ook groeien in het brengen van een offer van dienstbaarheid om elkaar en 
anderen tot zegen te zijn. 

Zaterdag 18 maart 2023 
Lezen: Johannes 17: 20-23 
‘Ik bid (…) ook voor hen’: hier gaat het over de nog komende geslachten – over onze generaties! In het 
stukje van vandaag is ‘één zijn’ het centrale thema. Leven in verbondenheid met de Vader, de Zoon en 
met elkaar als ondeelbare eenheid. Dit is het geestelijk verbond met God in Jezus Christus. Het roept ons 
op, vanuit de ons geschonken genade, Gods majesteit in ons eigen leven te gaan weerspiegelen. Dit 
volmaakt één zijn is doortrokken van Gods liefde in de gelovige. Voelt u/voel jij je door Jezus opgebeurd 
en gedragen? In die innige verbondenheid mogen we Jezus morgen aan Zijn tafel begroeten en gedenken. 

Zondag 19 maart 2023 09:30 Viering en 18:30 uur Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal 
Lezen: Johannes 17: 24-26 
Er komt een hartstochtelijk gebed over de lippen Jezus. Hij verlangt naar het moment dat allen die Hem 
kennen samen met Hem zullen zijn in de hemelse heerlijkheid. Met het doel dat we Hem zullen zien, zoals 
Hij is in glorie en luister. Hij heeft ons toch Gods Naam bekend gemaakt, opdat we nu al en straks 
helemaal zullen delen in de onuitsprekelijke grote liefde van God. Een liefde die de Heere Jezus in Zijn 
kruis en opstanding heeft belichaamd. Hij heeft ons Gods Naam bekend gemaakt. De Naam die ons zegt: 
Ik ben, Die Ik ben. Ik ben erbij! Toch maar even de vraag: ken je Hem zo? In die zin dat je helemaal 
vertrouwd bent met Hem? Ken je Hem doordat je in een persoonlijke liefdesrelatie met Hem leeft? 
Misschien is het wel een vraag voor je op weg naar het Avondmaal: Ken ik Jezus echt? Als je daar aan 
twijfelt, roep Hem dan aan in Gods Naam en bidt: ‘Heere ontferm u over mij en stort Uw liefde uit in mijn 
hart. 


