
Preek over Luk.22:1 gehouden op 18 februari 2018 (1e zondag van de veertigdagentijd) 

         (lezing: Luk.22:1-6) 

 

Gemeente van Christus,  

 

1. Vier en vijf mei zijn nog altijd dagen, die leven in ons land. (dia 1) Op de avond van de 

dodenherdenking verzamelt zich ieder jaar weer een flinke groep mensen bij het monument aan 

de Hoofdweg. Dat verwondert me elk jaar, want er zijn er niet veel meer bij die de oorlog zelf 

hebben meegemaakt. Hoe komt het dat mensen blijven komen, jonge mensen vaak, ouders met 

kinderen? Ik denk dat het een teken is, dat we voelen dat het goed is om even stil te worden, en 

even stil te staan bij onze vrijheid. Even door je heen laten gaan, dat vrijheid kostbaar is. En als 

het goed is denken we dan ook nog wat verder, aan wat er nodig is om niet meer verzeild te 

raken in een sfeer van haat, van angst, van discriminatie. Daarom halen ze ook altijd een van 

de scholen erbij, en daarom zijn er op vijf mei overal in het land bevrijdingsfestivals waar vooral 

jongeren komen, want hun muziek krijg je er te horen. Al feestend willen we ze ook iets 

meegeven, over vrede en vrijheid, over tolerantie en verdraagzaamheid. Dat blijft belangrijk. 

Daarom is het zo goed dat vier en vijf mei in ere blijven. 

 Wat dat betreft kunnen we van het volk Israël wel wat leren. In onze tekst van 

vanmorgen horen we, dat het Pesachfeest weer nadert. Dat was Israëls bevrijdingsdag! Dan 

kwamen de families bij elkaar om dat oude verhaal weer te horen van de verlossing uit de 

slavernij in Egypte. Hoe lang was dat inmiddels geleden? Niemand die het precies kon zeggen. 

Maar het was al zeker meer dan duizend jaar. Ja, tot op de dag van vandaag wordt dat oude 

feest nog steeds door de Joden gevierd. En dan zeggen ze weer tegen elkaar: Wij hebben een 

God die ons verlossen wil, die de vrijheid wil, een leven zonder angst en haat. En tegen alle 

onvrijheid en alle discriminatie in hopen ze op de Here.  

 Zo was het ook in onze tekst. We zien een groep mensen bij elkaar zitten in verband met 

de dagen die eraan komen. Dat was altijd wat spannend, want Jeruzalem zat dan vol met 

mensen, pelgrims die overal vandaan kwamen om rond de tempel de bevrijding te vieren. 

Prachtig dat die dagen zo gevierd werden! Maar laten we eens goed toeluisteren: waar heeft ons 

gezelschap het over? (dia 2) Hun gespreksonderwerp past helemaal niet bij de komende 

bevrijdingsdag. De gezichten staan ernstig en zwart. Ze beramen plannen om iemand te 

vermoorden! En liefst in het geniep, zonder dat het volk het merkt. Wat voor mensen zijn het 

daar in die zaal? Zijn het criminelen, die wraak willen nemen op een rivaliserende bende? Of 

zijn het radicalen, terroristen, die een statement willen maken door dood en verderf te zaaien? 

Zijn het gefrustreerden, vol woede op de maatschappij die een uitweg zoeken voor hun 

boosheid? Nee gemeente. Daar in die zaal zitten… gelovigen! (dia 3) Daar zitten hogepriesters, 

mensen uit de hoogste familie in Jeruzalem, die leefden van en voor de tempel. Daar zitten 

schriftgeleerden, mensen die constant bezig waren met de Bijbel en met de vraag hoe het volk 

van God moet leven, voorgangers in de synagoge, dominees zouden we in onze tijd zeggen. En 

onder hen zit zelfs een van de leerlingen van Jezus.  

 Hoe is dat mogelijk? Wel, gemeente, dat is de vraag voor deze preek. Ons bijbelgedeelte 

laat zien, dat het kan, dat mensen die geloven - en ik neem aan dat wij zo vanmorgen bij elkaar 

zitten - mensen zoals wij, die kunnen worden tot vijanden van Jezus. Dat is een groot raadsel, 

maar in onze tekst is dat zonneklaar. Jezus is omgebracht door mensen met Gods naam 

regelmatig op de lippen, mensen die baden, mensen die naar de synagoge gingen, zelfs iemand 

die bij Jezus in de leer was geweest. (dia 4) Hoe kan het zover komen? En zouden wij zover 

kunnen komen? Daarom wil ik vanmorgen eens wat preciezer gaan kijken wat die vijanden van 

Jezus heeft bezield. Ik wil ernaar kijken als in een spiegel: zegt dit misschien ook iets over mij, 

en over u, en over jou? Hoe word je een vijand van Jezus?  

 



2. De eerste groep die daar zit, dat zijn niet de eerste de besten. Het zijn de notabelen van 

Jeruzalem, vaak familie van elkaar. (dia 5) Daar zitten mensen uit de hogepriesterlijke familie, 

de leiders van de stad, en vooral: van de tempel. Die tempel, die was hun heilig. Maar het vergde 

vaak heel wat stuurmanskunst, om dat zo te houden. Al die mensen die kwamen - het moest in 

goede banen geleid worden. En daarbij hadden ze te maken met de bezettende macht, Pilatus 

en de Romeinen, en die wilden ze niet tegen zich in het harnas jagen. Het vroeg stuurmanskunst, 

politiek, diplomatie. Die hogepriesters, hun leven was: de vrede van Jeruzalem. Hun passie: de 

heiligheid van de tempel, de aanbidding, de offers, de verering van God, het zuivere ritueel.  

 Hoe kunnen zulke mensen vijanden worden van Jezus? Wel, Jezus was voor hen 

iemand, die de orde verstoorde (dia 6). Ze hadden de geruchten al gehoord over een beweging 

in Galilea rondom die Wonderdoener. Ze hadden Hem de stad zien binnenkomen, op een ezel, 

mensen met zwaaiende palmtakken alsof de koning eraan kwam. En kort daarna was hij in de 

tempel begonnen met tafels omvergooien en eerlijke verkopers wegjagen en wisselaars 

verwijten maken. Hij was een ordeverstoorder, en daarom gevaarlijk. Want met al die mensen 

in de stad had je zo de lont in het kruitvat, en als de Romeinen ervan hoorden konden er 

vreselijke dingen van komen. De hogepriesters zijn vijanden van Jezus, omdat hun vrede, zo 

zorgvuldig bewaakt, hun orde bij Hem niet zeker is.  

 En gemeente, nu wij. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik ben blij als mijn leven op orde 

is. En ik heb ook zo mijn gedachten hoe ik mijn leven op orde houd. Ik heb helemaal geen 

behoefte aan onrust, of dat mijn leven door elkaar geschud wordt. En zo zult u ook uw 

programma's hebben, uw eigen manier om zo gelukkig mogelijk te leven, te midden van alle 

hectische dingen die er zijn: werk, huis, kinderen… Maar als Jezus dat nu eens komt verstoren, 

als Hij nu eens zegt: Jij moet iets moeilijks gaan doen, stoppen met sommige compromissen in 

je leven, met die zelfgecreëerde balans tussen wat het geloof vraagt en wat de wereld vraagt - 

is Jezus dan nog steeds uw vriend? Of wordt Jezus u dan te gevaarlijk? Wordt Hij dan uw 

vijand? Staat u ervoor open, dat Hij aan uw heilige huisjes komt, dat Hij dingen bij u 

omvergooit? Want dat kan Jezus soms doen! 

 Maar daar in die vergaderzaal in Jeruzalem, daar zit nog een tweede groep mensen: 

schriftgeleerden. (dia 7) Het is een wonder dat ze er zitten. Want van nature waren hogepriesters 

en Schriftgeleerden geen vrienden. Ze hoorden bij een andere partij. Hun naam zegt het al: voor 

hen stond de Schrift, de bijbel op de eerste plaats. En ook zij hadden een droom: het volk van 

God weer tot het volk van de wet te maken. Ze hadden de tekst uit een van de profeten goed 

begrepen: Gehoorzaamheid wil Ik, en geen offers. En daarom was hun doel: de mensen weer 

gehoorzaam maken. Daarom bestudeerden ze de wetten, en ze maakten er veel werk van die uit 

te leggen. Elke letter telde. En ze richtten zich tot het volk: dit moet je doen en dit moet je laten, 

de Schrift zegt het, hoor ernaar en je wordt gezegend! 

 Hoe werden zij vijanden van Jezus? Wel, dat botste al in Galilea. (dia 8) Zij zagen eerst 

naar de letter en daarna naar het volk, maar Jezus zag eerst naar de mensen en daarna naar de 

letter. De schriftgeleerden wilden de mensen opvoeden, maar Jezus wilde de mensen redden. 

De schriftgeleerden zochten rechtvaardigen, mensen die zich aan de letter hielden, maar Jezus 

zocht zondaars. En daarom haatten ze Hem. Ze zagen Jezus als gevaar voor de heiligheid van 

Gods volk, een dwaalleraar, een verleider. Want ze kenden alleen de letter en niet de Geest, 

alleen de teksten, maar niet Gods bedoeling.  

 En hoe is dat bij ons? Eerlijk gezegd mis ik ze bij ons wel eens, de echte 

schriftgeleerden, mensen met een passie voor de bijbel. Hoeveel leest u nog in bijbel, hoeveel 

weet u nog van de bijbel? Bedenk wel, gemeente: als je bij Jezus wil horen, dan kun je niet om 

de bijbel heen. Jezus moedigde bijbelstudie aan! Maar Hij zei erbij: als je het goed doet zul je 

merken, dat de bijbel van Mij getuigt! De teksten willen je bij Jezus brengen. Het gaat niet om 

koude teksten, die je angstvallig wettisch moet naleven. Het gaat om het vinden van een relatie 

met de Heer. Hij wordt je vriend, of je houdt Hem op afstand. Dat kun je zelfs op een vrome 



manier doen. En dan begin je je te ergeren, want Jezus vraagt niet je prestaties en je goede 

leven, maar je hart. Dat voelden de schriftgeleerden. En daarom haatten ze de Heer.  

 

3. En toen kwam in de vergaderzaal Judas binnenstappen (dia 9), en hij schoof aan bij de 

samenzweerders. Dat is het grootste raadsel uit onze tekst. Wat had hij daar te zoeken? Het is 

alsof Lukas het ook niet begreep. Hij kan er maar één ding in zien: de Satan heeft bezit van 

Judas genomen. Een volgeling, die dag en nacht bij Jezus was, alles had gezien en gehoord: 

genezingen, prachtige woorden vol liefde, en die de warmte van Jezus' liefde had gevoeld - hij 

sluit zich aan bij de vijanden.  

 Maar met een verwijzing naar de Satan is het niet verklaard. De Satan komt niet zomaar 

bij een mens binnen. Dan moet er een deur zijn, die openstaat. En wat zou die deur kunnen zijn 

geweest in het leven van Judas? En zegt dat misschien ook iets over deuren die wij, gelovigen 

in deze tijd, in de gaten moeten houden?  

 Nu lijkt de zonde van Judas wel een beetje op die van Adam en Eva. De bijbel doet niet 

erg zijn best om die zonde begrijpelijk te maken. Het is alsof de bijbel denkt: zodra je het kunt 

verklaren, ga je het misschien ook vergoelijken. Maar tussen de regels door is er wel iets over 

te zeggen. En dan vind je in het begrijpen van Judas' verraad drie richtingen.  

 Er wordt gezegd (dia 10): Judas' valkuil was het geld. Dat vind je ook in de evangeliën 

terug. Johannes vertelt, dat hij als kasbeheerder wel eens iets voor zichzelf opzij legde. En 

Mattheüs laat Judas vragen: wat wilt u mij geven? als hij met zijn aanbod bij Jezus' vijanden 

komt. Maar dat kan niet het hele verhaal zijn. Want Judas heeft net als de andere leerlingen 

alles voor Jezus opgegeven. Maar een mens kan wel twee kanten hebben. Die hebben wij soms 

ook. Je kunt gelovig zijn, en toch niet los van het geld. En waar dat zo is, staat er een deur voor 

de duivel open. Jezus zei het zelf: Niemand kan twee heren dienen. Want dan zul je op een dag 

de een liefhebben en de ander haten, en dat gaat soms ook heen en weer. Dan is het vandaag 

Jezus (zeker op zondag) en morgen misschien: het geld, dan is het: vandaag een vriend, en 

morgen een vijand.  

 Maar waarom slaat het hier bij Judas dan om? Daar kon wel eens een tweede reden 

meespelen: (dia 11) teleurstelling! Want daar hebben de andere leerlingen van Jezus ook mee 

te maken gehad. Ze waren Jezus gevolgd omdat ze een grote verwachting van Hem hadden. Ze 

zagen Jezus als de Koning. Ze zagen Hem als de Man, die een nieuwe tijd inluidde. En zei Jezus 

dat ook niet zelf: God koninkrijk, de dag van de verlossing komt eraan? Was het in de wonderen 

die Hij deed niet alsof de oude tijd van Mozes en de grote profeten herleefde?  

 Maar toen begon Jezus te praten over sombere dingen, over lijden, over de dood. En er 

was in Hem geen geest van verzet, maar van overgave. Dat zal zeker niet gebeuren, had Petrus 

nog geprobeerd, maar Jezus had niet willen luistern, en was ook over hun kruisweg begonnen. 

Bij de intocht, toen leek het oude vuur even te sprankelen, de leerlingen waren erin 

vooropgegaan. Maar wat had het gebracht? De gouden kans was verlopen.  

 Het kan zijn, dat Judas teleurgesteld was. En dat kennen wij misschien ook wel eens. Er 

zijn in het leven van bijna elke gelovige wel eens momenten, dan valt het tegen. Dan moet je 

dingen meemaken die niet passen bij je overtuiging: als ik met de Heer leef, dan komt alles 

goed. Dan ben ik sterk - we zijn niet altijd sterk. Dan heb ik vertrouwen - we hebben niet altijd 

vertrouwen. Dan kan ik donkere dingen aan - soms is God opeens heel ver weg. En dan kan er 

een deur open staan, open voor de Satan. Dan kan ons geloof in een crisis komen, en er zijn 

mensen die raken het geloof kwijt. Misschien is dat ook bij Judas gebeurd, en heeft hij gedacht: 

zo krijg ik nog íets terug.  

 Maar er is ook nog een derde mogelijkheid. Want het is wel heel opvallend, hoe 

geschokt Judas is als hij in de gaten krijgt dat Jezus echt gedood gaat worden. Daarom zijn er 

ook uitleggers die denken: Judas heeft met zijn verraad iets willen forceren (dia 12). Door Jezus 

te verraden wil Hij de Heer dwingen zich in zijn kracht te laten zien! Die kracht kende Judas. 



Hij wist hoe door de macht van Jezus duivels op de loop waren gegaan. Dan zou zijn verraad 

een noodkreet zijn van een leerling die zijn Heer niet wil zien lijden: Toon uw macht! Dan is 

het het ongeduld, dat niet kan geloven dat er van een lijdende Jezus iets goeds kan komen.  

 Maar gemeente, Jezus laat zich niet manipuleren. Dat zie je soms gebeuren bij hele 

toegewijde gelovigen. Ze willen zo graag iets zien van de Heer, dat ze als het ware zijn ingrijpen 

afdwingen. Ik heb er bizarre dingen van gezien: mensen met een ongeneeslijke kwaal die niet 

naar de dokter gingen omdat de Heer hen zou genezen. Of mensen die zich inbeeldden dat de 

Heer hen riep tot iets waar ze geen gaven voor hadden: maar de Heer zou ze wel helpen. Maar 

zo werkt het niet. Als Judas zoiets in gedachten heeft gehad, dan moet het resultaat voor hem 

een drama zijn geworden - en dat was ook zo. Dan is hij een vijand geworden tegen wil en 

dank, en was zijn ongeduld de open deur voor de Satan.  

 

4. Hoe word je een vijand van Jezus? Gelovige mensen kan dat overkomen, gelovige 

hogepriesters, gelovige schriftgeleerden, gelovige leerlingen. En het kan ons ook overkomen, 

gelovige christenen. Maar wat is de sleutel tot dat raadsel? Het is: gebrek aan overgave. (dia 

13) Het is: je eigen orde, je eigen kennis, je eigen verlangen belangrijker vinden dan Jezus. En 

je kunt alleen Jezus' vriend zijn, als je Hem ook echt volgen wil, met alles wat je hebt. Dat is 

de spiegel die ons hier wordt voorgehouden. Wil ik dat? Wilt u dat?  

 Maar voor u helemaal terugschrikt, laat ik nog één keer met u teruggaan naar waar we 

in de preek begonnen: het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was 

bijna aangebroken. Het is tegen Bevrijdingsdag (dia 14). En dat zal in Jeruzalem gevierd 

worden als nooit tevoren. Want wat zijn tegenstanders beraamden, en waar Judas de hand in 

had - het is wat Jezus uiteindelijk wilde: uitgeleverd worden, om te sterven. Dat was zijn weg. 

En zo zou Hij zijn leven geven, voor zijn vrienden. "Jullie zijn mijn vrienden," zei Jezus op de 

laatste avond van zijn leven tegen zijn leerlingen, "als jullie doen wat Ik zeg." En: "Er is geen 

grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden". (Joh.15:13-14) Ja, dat was zelfs een 

understatement. Want Jezus gaf zijn leven zelfs voor zijn vijanden. "Vader, vergeef het hun", 

was zijn gebed.  

 En daarom: als u vanmorgen in de spiegel van onze tekst iets van uzelf hebt gezien, - 

wanhoop niet. Maar ga met uw gelovige onvolkomenheden naar Jezus. Schuil bij Hem. Want 

Hij wil ook uw Bevrijder zijn. De Bevrijdingsdag kwam eraan. In dat teken mogen we de 

vijandschap tegen Jezus zien. En daarom mogen wij het gedenken, elk jaar weer, zoals we de 

vierde en de vijfde mei gedenken. Want wij kunnen falen, maar het is de Heer die ons redt. En 

daar mogen we ons leven op bouwen.  

 

       Amen.  


