
 

 

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 28 maart 2021  

 

Prediker: Wigle Tamboer 
Titel: En ze leidden Hem voor…   

Bijbeltekst: Bijbel: Lukas 22:66 - 23:25  

 

22:66 Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, hogepriesters zowel als 
schriftgeleerden, en ze leidden Hem voor in hun raadszitting. 67 Ze zeiden: “Als U de Messias bent, 
zeg het ons dan.” Maar Jezus antwoordde: “Als Ik het u zeg, gelooft u Mij toch niet. 68 En als Ik een 
vraag stel, antwoordt u toch niet. 69 Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de 
rechterhand van de Almachtige.” 70 Toen zeiden allen: “U bent dus de Zoon van God?” Hij 
antwoordde: “U zegt dat Ik het ben.” 71 Ze zeiden: “Waarvoor hebben we nog 
getuigenverklaringen nodig? We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord!”  

23:1  Ze stonden allen op en leidden Hem voor aan Pilatus. 2 Daar brachten ze de volgende 
beschuldigingen tegen Hem in: “We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad 
afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen en dat Hij van 
zichzelf zegt de messiaanse koning te zijn.” 3 Pilatus vroeg Hem: “Bent U de koning van de Joden?” 
Jezus antwoordde: “U zegt het.” 4 Daarop zei Pilatus tegen de hogepriesters en de 
samengeschoolde menigte: “Ik vind niets waaraan deze man schuldig is.” 5 Maar ze bleven 
hardnekkig beweren: “In heel Judea ruit Hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier!” 6 
Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij aan Jezus of Hij uit Galilea kwam, 7 en toen hij besefte dat Hij 
onder Herodes’ gezag viel, stuurde hij Hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. 
8 Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde Hem al heel lang ontmoeten omdat 
hij veel over Hem gehoord had. Bovendien hoopte hij Hem een wonder te zien doen. 9 Hij 
ondervroeg Hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. 10 De hogepriesters en de 
schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen Hem in. 11 Hierop 
begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en ze dreven de spot met Hem door Hem een 
pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij Hem terug naar Pilatus. 12 Op die dag werden Herodes 
en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest. 13 Pilatus riep de 
hogepriesters en de leiders en het volk bij zich 14 en zei tegen hen: “U hebt die man voor mij 
gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik Hem, toen ik 
Hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u Hem beticht schuldig heb 
bevonden. 15 En Herodes evenmin, hij heeft Hem immers naar ons teruggestuurd; Hij heeft niets 
gedaan waarop de doodstraf staat. 16 Dus zal ik Hem vrijlaten, nadat ik Hem heb laten geselen.” 
17/18 Maar ze begonnen met zijn allen luidkeels te schreeuwen: “Weg met Hem! Laat Barabbas 
vrij!” 19 Deze laatste was gevangengezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en 
wegens moord. 20 Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde vrijlaten. 21 Maar ze 
schreeuwden het uit: “Kruisig Hem, kruisig Hem!” 22 Voor de derde maal zei hij tegen hen: “Wat 
voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor Hij de doodstraf verdient. 
Dus zal ik Hem vrijlaten, nadat ik Hem heb laten geselen.” 23 Maar ze bleven luidkeels eisen dat Hij 
gekruisigd zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit: 24 Pilatus besloot hun eis in te 
willigen. 25 Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens 
vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur. 

 
Bijzonderheden  
Deze zondag deel 4 in de nieuwe prekenserie: Op weg naar Pasen. 
 

********************************************************** 

 



 

 

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 
De afgelopen weken liepen we met Jezus en de leerlingen mee op weg naar Pasen. Die weg gaat 
via Goede Vrijdag. Een omweg was er niet. Jezus ging de willekeur van de mensen, hoe vijandig 
ook, niet uit de weg, Hij wilde slechts de wil van de Vader doen.  
 
In de lezing zien we hoe Jezus wordt voorgeleid om te worden gestraft. Geen sprake van gerechtig-
heid, in de verste verte niet. Pilatus vond geen schuld in Jezus, maar liet Hem wel geselen en 
leverde Hem uit aan de schreeuwende menigte.  
 
Ongekende ongerechtigheid, waar Jezus het doen van de wil van de Vader tegenover stelt.  
Kun je daarover uitgepraat raken? 
 
Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.  

 

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team. 
 

******************************************************** 

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN 
Spreuken 19:21, Jesaja 53:7, Johannes 1:29, Jesaja 55:8,9, Lukas 22:42, Lukas 23:34, Psalm 2, 
Johannes 6:38-40, Romeinen 4:25, Romeinen 8:28, Hebreeën 12:2. 

 
******************************************************** 
ENKELE OPMERKINGEN 
 
Op de weg naar het Kruis wordt Jezus - zo noemden we reeds - door de Boze verleid (Matteüs 4) 
en probeerde Petrus Hem af te leiden van die weg (Matteüs 16:21-23).  

  

Verleiden… afleiden… En nu in Lukas 22 en 23 lezen we over ‘voorleiden’, in de betekenis van voor 
een gerecht geleid worden:  

  

...en ze leidden Hem voor in hun raadszitting  (Lukas 23:66b)   

 Ze stonden allen op en leidden Hem voor aan Pilatus (Lukas 23:1)  

  

Hoewel er een ander woord gebruikt wordt (sturen naar) zou je ook kunnen zeggen dat Jezus 
vervolgens voorgeleid wordt aan Herodes (vers 7) En weer teruggestuurd, met andere woorden: 
opnieuw voorgeleid aan Pilatus (vers 11b).  

 

Al dit ‘voorleiden’ lijkt op het eerste oog het werk van mensen. Uit het Evangelie weten we echter 
dat Jezus Zich niet verdedigde omdat Hij zich wílde laten leiden. Immers: Hij is - zoals Jesaja 53:7 
zegt - het gewillige schaap dat ter slachting geleid werd. Hij is de Zoon die Zich overgaf aan de wil 
(en leiding) van de Vader in de Hof (Lukas 22:44).  

  

Wat mogen we hieruit leren? Is het niet onder andere dit:  

  

Waar satan verleidt, waar ons vlees als in Petrus’ mensgericht zijn afleidt en waar de religieuze en 
wereldlijke leiders en het volk voorleiden, daar is in Christus Gods grote plan en leiding 
overwinnend. 

 



 

 

Het doet ons denken aan Spreuken 19:21:  

Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de Heer.  

 

Het doet ons denken aan wat er met Jozef en Zijn broers geschreven staat in Genesis 50:19,20 
waar veel ten kwade gedacht werd, maar God ten goede keerde.  

  

Gods weg en woord staat en blijft. Zoals Jesaja 55:8-9 zo treffend verwoordt: Want mijn 
gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen, luidt het woord van de 
Heer. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen 
en Mijn gedachten dan uw gedachten. 

  

Dit te weten en te geloven maakt ons nederig en klein en brengt ons tot verootmoediging daar 
waar wij spreken over hoe wij ons leven denken te kunnen leiden overeenkomstig onze wil, onze 
inzichten en onze (leiderschaps)kwaliteiten.   

  

Leren we immers niet uit Jezus’ woord aan Petrus in Mattheus 16 dat ‘hij bedacht is op wat des 
mensen is en niet op wat uit God is’ (NBG51), anders gezegd: je denkt niet aan wat God wil, maar 
alleen aan wat de mensen willen’ (vers 23b).  

 

Wigle wees op het lied ‘Wat de toekomst brenge moge’ waar we in vers 3 zingen:  

 

Laat mij niet mijn lot beslissen: zoo ik mocht, ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen, Als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in Uwe handen en geleid mij als een kind. 
  

We spreken vaak over het zoeken van Gods leiding, het zoeken van de leiding van de Heilige Geest, 
maar hoe moeilijk valt het ons als we onze eigen wil daarbij ondergeschikt moeten maken aan 
Gods wil. Jezus zocht Gods leiding in de Hof van Gethsemane ten koste van Zijn eigen wil en gaf 
zich over aan de Vader die Hem leidde op de weg van het Kruis.  

  

Corrie ten Boom probeerde ons met haar borduursel iets te laten zien van Gods leiding in de 
wirwar, pijn en moeite van ons leven en citeerde daarbij Romeinen 8:28, Paulus' versie van Genesis 
50. Dat voorbeeld mag ons niet alleen helpen als we op ons leven terugkijken, maar juist ook bij 
het vooruitkijken naar de weg die voor ons ligt, zoals ook de Here Jezus vooruit keek, met de ogen 
gericht op Jeruzalem en het kruis, op weg naar Pasen! Immers in Jezus is de weg van Goede Vrijdag 
ten goede gekeerd in de weg van Pasen.  

  

Welk een heerlijke Heiland hebben we die de weg wilde gaan van het Kruis… en naar Gods wil en 
leiding door Zijn Vader verheerlijkt werd, dwars door het Kruis heen naar het open graf van Pasen. 
Het doet ons ook weer denken aan de tekst die we noemden bij de vrucht van de Geest over 
vreugde: op de weg naar Goede Vrijdag nam Hij het kruis op om de vreugde die die vóór Hem lag. 
(Hebreeën 12)  

  

Wat een Evangelie!!!  

 
********************************************************** 

 



 

 

LIEDEREN 
 
Hoop in leven en in dood 
Van slaaf tot Koning – Mozaiek0318 
377 – Wat de toekomst brengen moge 
 
********************************************************** 

GESPREKSVRAGEN 

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt 
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn. 

 

0. Wigle noemde in de preek een onderzoek waar gevraagd werd welke nationale en 
internationale leiders het meest inspirerend zijn. Wie zou jij genoemd hebben en waarom? 

 

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in 
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? 

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je 
daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen 
samenvatten? 

 

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je 
leven aan het doen is: 
a. in het lezen van de Bijbel (Woord) 
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed) 
c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending) 
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg) 
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen). 
 

3. Opmerkelijk is dat Pilatus Jezus uitleverde aan de ‘willekeur’ van de mensen, terwijl datzelfde 
woord in de grondtekst wordt gebruikt voor ‘wil' zoals in de Hof van Gethsemane, waar Jezus bidt 
tot de Vader: Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede. Kiezen voor de wil van de Vader of de wil van 
mensen… Wat komt bij je naar boven als je daarover nadenkt? 
 
4. Hoe leef jij uit Spreuken 19:21 als het gaat om het maken van plannen? 
 

5. Waar satan verleidt, waar ons vlees als in Petrus’ mensgericht zijn afleidt en waar de religieuze 
en wereldlijke leiders en het volk voorleiden, daar is in Christus Gods grote plan en leiding 
overwinnend. Als Christenen spreken we vaak over Gods plan en leiding in ons leven. Dat betreft 
dan meestal ons individuele leven. Hoe zie je jouw leven in het perspectief van Gods 
overwinnende grote plan en leiding?  

 

6. Jezus koos naar de wil van God de weg van Lijden en sterven. Hij deed dit - zegt Hebreeën 12:2 - 
om de vreugde die voor Hem lag, namelijk de overwinning over de dood met Pasen. Zo werd Hij de 
Leidsman en Voleinder van ons geloof. Kun jij voorbeelden geven waar je om de vreugde die voor 
je lag je overgaf aan Gods wil en niet vasthield aan je eigen wil? 

 



 

 

7. Zondag zongen we ‘Wat de toekomst brengen moge’ met daarin deze tekst:  
 

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen, Als Gij mij de keuze liet!  

 

Deel met elkaar hoe jij belangrijke keuzen maakt in het leven. Welke rol speelt God daarin?  

 

8. Neem in deze Lijdensweek extra tijd om persoonlijk en als kring God te danken voor onze Here 
Jezus Christus. Waar het doen van de wil van de Vader zo centraal staat in deze week, laten we ook 
voor elkaar bidden om Gods wil te zoeken en te doen en onze ogen gericht te houden op Jezus, de 
Leidsman en Voleinder van ons geloof. 

  

**********************************************************  

GEBEDSSUGGESTIE 

 

Here, mogen we bidden wat we zondag zongen:  

 

Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zoo ik mocht, ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
Als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behand'len,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in Uwe handen  
en geleid mij als een kind. 
 

Dit vragen we U in Jezus’ naam. Amen. 

 

 

**********************************************************  

 

 
 


