De laatste Lijdensweek
BIJBELROOSTER
MAANDAG: Omkeerdag
Lees Markus 11:15-19
Wat gebeurt er in de tempel (vers 15a)? Wat doet Jezus (vers 15b)? Waarom doet Hij dat
(vers 17)? Hoe reageren de schriftgeleerden en overpriesters (vers 18)? Geld is belangrijker
dan Gods dienst – hoe is dat bij ons?
DINSDAG: Preekdag
Lees Markus 12:1-12
De Heere Jezus neemt vandaag afscheid van het volk. Zijn laatste aangrijpende preken
klinken op het tempelplein.
Wie/wat is/zijn:
- de wijngaardenier? (God de Vader)
- de wijngaard? (Zijn volk – de kerk/gemeente)
- de landlieden? (de schriftgeleerden en overpriesters)
- de dienstknechten? (de profeten)
- de zoon? (de Heere Jezus)
Wat gebeurt er met de zoon (vers 17)? Welke laatste waarschuwing geeft de Heere Jezus
door deze gelijkenis? Wat leert Hij ons hierdoor?
WOENSDAG: Zalfdag
Lees Markus 14:1-11
Wat doet de vrouw (vers 3)? Wat vinden de mensen ervan (vers 4-5)? Wat zegt de Heere
Jezus ervan (vers 6-7)? Wat weet deze vrouw (vers 8)? Wat leert ze ons?
DONDERDAG: Afscheidsdag
Lees Markus 14:17-24
Deze dag neemt de Heere Jezus afscheid van Zijn discipelen. Wat weet je over het Pascha?
Wanneer, hoe en waarom werd het gevierd? De Heere Jezus laat zien dat het Pascha naar
Hem verwijst en nu in vervulling zal gaan. Waar wijst het brood op (vers 22)? En de wijn (vers
24)? Wat zegt de Heere Jezus hierdoor tegen Zijn discipelen? En tegen ons?
GOEDE VRIJDAG: Sterfdag
Lees Markus 15:25-28 en 33-39
De Heere Jezus wordt als een Misdadiger gezien (vers 28)? Hoe zit dat (zie Jesaja 53:5)? De
Heere Jezus werd van Zijn Vader verlaten (vers 34) om mensen die God verlaten hebben
weer bij God terug te brengen. Leg dit eens uit! Wat leert het ons dat het voorhang scheurde
toen Jezus stierf (vers 38)?
STILLE ZATERDAG: Grafdag
Lees Markus 15:42-47
Wat doet Jozef van Arimathéa? Waarom is de Heere Jezus begraven (Catechismus
Vraag&Antwoord 41)? Waar kun jij op deze Stille Zaterdag aan denken?
N.B. Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je bij dit rooster kleurplaten, een Bijbelse kijktafel en gezinsmoment.
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