Schriftlezing: Lukas 22:1-23, Tekst: Lukas 22:15 en
16. Thema: Jezus’ laatste wens. Zingen: Ps. 84:1 en
4, Ps. 84:6, Ps. 105:3en4, Ps. 116:1,5en7, Ps. 26:2

lijden wil Hij Gods Naam noemen! Zo is in het NT het
HA bedoeld. Opdat zondaren op Gods daden zullen
zien en Zijn Naam zullen eren.

Hoofdpunten van de preek
Pascha komt in zicht. Jezus weet dat het nu zo ver is
dat Hij zal lijden en sterven. Hij heeft nog één wens:
het Pascha vieren met Zijn discipelen.

Met jullie
Jezus laatste wens gaat ook over Zijn discipelen. Hij
wil met hun het Pascha eten. Of het nu Petrus is of
Thomas, hun verhaal is open en eerlijk. Zelfs Judas
is er bij, de verrader die Jezus tot het laatst met
‘vriend’ aanspreekt.

Verlangen
Een laatste wens laat zien wat iemand belangrijk
vindt of waarin troost en moed uit geput worden. Hier
zien we dat bij Jezus.
Vurig heeft Hij verlangd naar dit Pascha met Zijn
apostelen. Zijn verlangen is aanstekelijk en wil een
spiegel zijn voor ons verlangen. Een laatste wens
behandel je met respect.
Dit Pascha
Jezus was en Jood. Hij vierde het Pascha, met het
geroosterd lam, bittere kruiden, ongezuurd brood en
wijn. Daarmee kroop een jood door de zwarte nacht
van Pascha.
In het Pascha gaat het om Gods daden: gericht over
de slavendrijvers en vrijheid voor de slaven. Door de
dood is er leven.
Jezus wil voordat Hijzelf zal lijden Gods daden
gedenken en daaruit moed en kracht putten. In Zijn
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De liefde van de Heere Jezus is onuitsprekelijk
groot. Hij is werkelijk gekomen voor zondaren, niet
voor rechtvaardigen. Het gezelschap aan tafel laat
zien hoever die liefde gaat.
Niet meer, totdat…
Jezus laatste wens wordt vervuld. Hij viert het
Pascha met Zijn discipelen (//de gemeente van
Christus en krijgen de opdracht om dit te (blijven)
doen tot Zijn gedachtenis.
Jezus viert het Pascha echter niet meer en geen wijn
zal Hij nog drinken totdat het Koninkrijk van God ten
volle is aangebroken.
Hierna voor Jezus niet meer de herinnering, maar
alleen het heden met het oog op de toekomst. Hij
vast om Zich helemaal te richten op het Koninkrijk
dat komt en de Zijnen die onderweg zijn.

