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Elk jaar ging Jezus met zijn ouders naar 
Jeruzalem om het Joodse Pesachfeest of ook 
het Pelgrimsfeest, (pilgrim-feast of Passover) mee 
te vieren, wat later werd vertaald als “paasfeest”. 
(Luc.2:41). De ene christen herdenkt hierbij de 
lichamelijke opstanding van Christus, anderen 
die zich christen noemen een geestelijke 
opstanding.  
Voor de overgrote meerderheid in Vlaanderen 
betekent Pasen enkel nog verlof, genot, eten en 
drinken, en een heidense traditie van paaseieren 
en paashazen. 

PLANNEN 
  
(Luc.22) In het paasgebeuren vinden wij twee plannen, het goede verlossingsplan van 
Jezus, te vinden in de profeten. Een ander plan, het kwade plan van de duivel, zijn 
tijdelijke wereldmacht behouden, een wanhopig plan. Dan is er nog enkel een plan om 
de schepping te vernietigen, de mensheid inbegrepen.  
 

Het noodplan van satan: 
 
Jezus te vermoorden, en allen die in Zijn onderwijs willen geloven tot behoudenis!  Hij 
begint met de moordlust op te wekken bij de Schriftgeleerden, en Farizeeërs, hij 
wakkert hun jaloersheid aan, want Jezus kwam in het licht te staan bij het volk. Zij 
werden angstig en manipuleren met hun religieuze macht, het volk door dwang en 
dreigingen. Vandaag speelt zich dit opnieuw gelijkaardig af door het vervolgen van 
Joden en christenen. Christenen uit God geboren zijn overwinnaars, zij geloven in de 
zoon van God! (1 Joh.5). 
Satan gebruikt meestal geldzuchtigheid van Judas om Jezus gevangen te nemen.  
 
Geldzuchtigheid brengt velen tot geloofsafval, ook vandaag, onder een nieuw kleed 
van een welvaartsevangelie! Het werd tenslotte voor Judas een valstrik, de strop! 
In het leven van Judas bleef er godsdienstigheid en een politiek streven. Vandaag gaan 
deze factoren hand in hand op de brede weg naar Babel en NWO. 
 
Jaloersheid zet kwaad bloed bij grote godsdienstleiders, welke opmerken dat het ware 
geloof in Christus springlevend is! Kaïn werd kwaad daar God geen acht sloeg op zijn 
offer van godsdienstigheid. (Gen.4:5). Kaïn diende God op zijn eigen wijze, en werd 
een moordenaar. De duivel schiep dwangmatige, ceremoniële en antichristelijke 
staatsgodsdiensten die hem dienen. ( 1 Joh.2:18) 
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De Bijbel verkrachten is onderdeel van het plan. Dit betekent Gods woorden in twijfel 
trekken, of eraan toevoegen of afnemen. (Openb.22:18) Er is vandaag een lawine aan 
gevaarlijke dwalingen, oude en nieuwe. Verkeerde Bijbeluitleg door verkeerde 
vertalingen, onder invloed van… In de geschiedenis werd de Bijbel verboden, verbrand 
of boeken gingen met of zonder reden verloren, als dat van de profeet Henoch. Het 
denken van de mensen vergiftigen via medische ingrepen! 
 

Het overwinningsplan van onze Heer. 
 

Terwijl de religieuze wereld zocht om Jezus om te brengen 
zendt Jezus, Petrus en Johannes uit ter voorbereiding om 
hun Pascha samen te vieren met zijn discipelen. Dit was 
Zijn vurig verlangen. De gebeurtenis zou heel belangrijk 
worden. Het zou zijn laatste cedermaal worden, en 
doorgaan als in een familiekring.  
 

Waar gaan we eten? 
 
Welk restaurant? Jezus gaf doordachte richtlijnen tot het vinden van die zaal. Geen 
GPS, of internet maar mondelinge wegwijzers naar het feest! 

DE WATERMAN  
 
Opnieuw een bijzonder wijze om de weg te wijzen, met symbolische achtergrond. 
Eerst een waterman opmerken, hem volgen, waar hij binnengaat zal de baas het 
zaaltje aanwijzen. Wie Jezus, als waterdrager met levend water, zoekt in zijn leven, 
Hem vindt, en Hem volgt, zal binnengaan in de feestzaal van de komende grote 
bruiloft! (Openb.3:20). Vandaag dient men op te letten voor de valse waterdragers met 
lauw water van Laodicea! 
 
Johannes 4:13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder 
dorst krijgen;14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen 
dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een 
fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. 
 
Het herstelplan van de Heer was al voorzien sinds de zondeval. Adam werd een 
levende ziel, de laatste Adam, Jezus, een levendmakende geest. (1 Cor.15:45) Daarom 
was het woord van de profeten zo belangrijk en hoopgevend. Jezus was het laatste 
Lam, het Lam Gods, dat zou geslacht worden ter verzoening tussen God en mens. 
Iedereen die in Hem gelooft zal behouden worden uit deze zondige wereld, het zondige 
Egypte. Ieder mens van goede wil! Zijn plan is volbracht, genade enkel door geloof, Hij 
droeg onze straf. Hem aanbidden is Hem enkel eenvoudig gehoorzamen wat Hij leerde, 
en wat Hij leerde was waarheid. (Joh.4:24). 
 

Matteüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk 
der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, 

die in de hemelen is. 
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Gesprekken bij het feestmaal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Luc.22:24-38). Bij deze gesprekken komt een bekend en gevoelig onderwerp naar voor. 
Wie zal de leiding en het gezag hebben als Jezus opgevaren zal zijn? In de wereld wil 
iedereen op de hoogste trap staan, macht, geld en eer ontvangen. Zo bracht de satan 
het algemene christendom ten val, door van Zijn gemeente een staatskerk, met een 
staatshoofd, te maken als een superrijke multinational! Dit Babels christendom gesticht 
door keizer Constantijn, is niet het profiel dat Jezus wilde! Dit punt heeft al veel ruzie en 
twist veroorzaakt, in de gemeenten of onder gemeenteleden. 
 
De gemeente van Jezus kan men herkennen aan hun dienaars, die bedienen aan de 
tafel, aan al degenen die aanliggen. Zij geven geestelijk voedsel en doen dit uit liefde. 
Jezus merkte op: 
Ik ben in uw midden als dienaar!  Dit is het profiel van iemand die een gemeente wil 
leiden. Oudsten werden aangesteld, en daar stopt het! De duivel zocht en zoekt nog 
steeds om op de kansel, of preekstoel te komen, of gemeenten te leiden. De satan wil  
de gemeente ziften als de tarwe, vandaar zijn er nog weinig gemeenten zonder 
scheuringen. Roddel is het vuur van satan, het kan een plaatselijke gemeente 
platbranden. Het zeven was een hard heen en weer schudden, van links naar rechts, 
harde beproevingen zouden komen. Vandaag zijn die beproevingen hier de dwalingen. 
(Efeze.4:14)  

UW WIL GESCHIEDE 
 

Het opgeven van je eigen wil, is een smalle en moeilijke weg, 
een kruisweg! Wij dienen niet meer rond te lopen met een kruis, 
een vloekhout op onze schouder. Jezus bad om deze beker te 
willen wegnemen, de emoties van een mens kwamen bij Hem 
op. Deze beker was de tweede beker van het Paschamaal.  
https://biblespace.org/2017/04/14/pasen-2017-ook-voor-u/ 
Hoe staat het met onze bereidheid, kunnen wij onze 
geloofsbeproevingen aanvaarden? Kunnen wij onze 
beproevingen verwerken in Zijn kracht. Nieuwe beproevingen 
kunnen nog komen en zou dat ons vreemd zijn? 2020? 

 
1 Petrus 4:12 Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet 

bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame.13  Integendeel, verblijdt u naarmate gij 
deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden 

bij de openbaring zijner heerlijkheid. 

https://biblespace.org/2017/04/14/pasen-2017-ook-voor-u/
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HET OOR WERD GENEZEN 
 
Petrus had beter biddende handen gehad, dan slaande handen. Zo kunnen ook 
christenen beter bidden in moeilijkheden, waarbij men de Heer en het evangelie wil 
bestrijden. Jezus wil Zijn koninkrijk niet vestigen bedelend, of met bruut geweld, zoals 
terroristen dat doen.  
Dat afgeslagen oor van de slaaf dat Jezus wonderlijk en ter plaatse genas, kon nog 
eens horen naar de woorden van Jezus, het kon horen en de barmhartigheid van God 
ervaren. Die mens was een slaaf van de kerkleiders, en was steeds in de tempel. Jezus 
had geduld met hem, en hebben ook wij wat geduld met oren die niet willen luisteren 
naar Gods Woord, de Bijbel? Was deze slaaf geen symbolisch beeld van Israël, dat niet 
wilde luisteren? Zal Jezus de ongehoorzaamheid van zijn volk herstellen als Hij 
terugkomt? Ja! 

SPOTTEN MET JEZUS 
 
(63,65) De duivel gebruikt mensen om te spotten met Hem en zijn evangelie. Dit dient 
om het evangelie belachelijk te maken. Wij vinden een spot met het profetische woord. 
Spot en dwaling vullen elkaar aan uit onverstand.   

De Romeinen: Profeteer, wie is het, die U geslagen heeft? 
 

Judas vs 18 dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die 
naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen.19 Zij zijn het, die scheuringen 
maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben 
 
De eindtijd is gekenmerkt door meer en meer scheuringen in de gemeenten, door 
mensen welke nooit tot levend geloof zijn gekomen, maar een schijn ophouden, 
schijnheiligen. De zeef met verleidende dwalingen wordt steeds harder geschud!  
 
2 Petrus 3:3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij 
zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,4 en zeggen: Waar blijft de belofte van 
zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der 
schepping af geweest is. 
 
Vandaag krijgen wij het Preterisme, een valse leer, waarbij men leert dat het boek 
Openbaring reeds is vervuld in het verleden, alles is vervuld in 70 na Chr. Men neemt 
ook een bron als de geschiedschrijver J.Flavius, welke onder invloed stond van de 
Romeinen, dus geen evangelie! Een dwaling uit de oude doos. Satan is nog steeds 
actief ook na zijn nederlaag op Golgotha! Laat men maar spotten met hen die geloven 
in de wederkomst en de opname! Noach werd ook bespot, en God vulde de mond van 
die spotters met water, en ze zwegen! 
 
2 Timoteüs 2:16 Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de 
goddeloosheid nog verder drijven,17 en hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen 
behoren Hymeneüs en Filetus, 18 die uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun 
bewering, dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het 
geloof van sommigen afbreken 
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MACHT OVER LEVEN EN DOOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(46,47) Jezus bepaalde zelf wanneer Hij zou sterven! Het uur van zijn dood lag niet in 
de handen van de Romeinse honden. Een hoofdman kwam tot geloof in Hem. Aan het 
kruis bad Jezus het Joodse avondgebed, welke werd gebeden voor het slapengaan: 
 

Lucas 23:46 En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik 
mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.47 

Toen de hoofdman zag, wat er geschiedde, verheerlijkte hij 
God, zeggende: Inderdaad, deze mens was rechtvaardig! 

 

OPGESTAAN 
 

Lucas 24:6 Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u, hoe Hij, 
toen Hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft 
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