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De pijnlijke ervaring en de afmattende strijd van de meeste 
christenen is de aanwezigheid van de macht van de zonde.  
Och, hoe graag zouden zij met een rein hart God willen dienen, 
volgen en gehoorzamen. Maar hun doen en laten zijn voor hen 
een raadsel. Zij doen niet wat zij graag willen. Nee, zij doen 
juist dingen waar zij een hekel aan hebben. Hoewel zij het 
goede willen doen, doen zij het niet. In plaats daarvan doen 
zij het slechte, en dat willen zij juist niet. God dienen met een 
rein hart blijkt voor hen een voortdurende onmogelijkheid, 
waardoor zij vele tranen hebben gelaten. 
 
Maar het is toch zeker niet Gods bedoeling om een hart te 
hebben met een afkeer tegen de zonde en een liefde om Hem 
dienen, als er geen mogelijkheid bestaat om dit daadwerkelijk 
te doen. 
 
Vandaar dit boek! 
 
Hoe ouder ik word, hoe meer ik begeer om Gods kinderen te 
laten zien dat de hemelse Vader in Christus een heerlijk, rijk, 
zalig en overwinnend leven voor hen heeft bereid. Want wat 
geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen hart 

 VOORWOORD
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heeft bedacht, is door God in Christus bereid voor degenen die 
Hem liefhebben.

Jezus heeft voor ALLE mensen geleden en met Zijn dood en 
opstanding de macht van de zonde overwonnen. Het is tijd om 
terug te keren naar deze boodschap:
 

‘Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van mijn zonden. Hij 
werd zwaar gestraft, zodat ik vrede kan hebben. Hij werd geslagen 
en daardoor werd ik genezen!’ – naar Jesaja 53:5
 
David Maasbach
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Lucas 22:39-46:

Jezus en Zijn leerlingen verlieten de kamer en gingen zoals 
gewoonlijk naar de Olijfberg. Daar zei Hij tegen hen:  
‘Bid God dat jullie niet in verleiding komen.’ Hij ging een 
meter of dertig bij hen vandaan en liet Zich op de knieën 
vallen. ‘Vader,’ bad Hij, ‘neem deze beker alstublieft van 
Mij weg. Maar wat U wilt zal gebeuren en niet wat Ik wil.’ 
Op dat moment kwam een engel uit de hemel om Hem 
kracht te geven. En Hij begon vuriger te bidden. Hij was zo 
verschrikkelijk bang geworden dat het zweet Hem uitbrak 
en als grote druppels bloed op de grond viel. Ten slotte 
stond Hij op en ging terug naar Zijn leerlingen. Hij zag dat 
ze in slaap waren gevallen, uitgeput van verdriet. ‘Hoe is het 
mogelijk?’ zei Hij. ‘Slapen jullie? Bid God dat jullie niet in 
verleiding komen.’

Lees ook:

• Mattheüs 26:36-46
• Marcus 14:32-42
• Johannes 18:1-2

 INLEIDING 
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DE OLIEPERS
HOOFDSTUK 1
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1
DAG



BIJBELTEKSTEN
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In Israël is een prachtige tuin, een stille rustige 
tuin die indruk op je maakt. We spreken over de 
tuin Gethsemané. Ik heb deze bijzondere tuin 
bezocht, aan de voet van de Olijfberg, tegenover 
de tempel in het dal van Hebron te Jeruzalem. 
Wie de Olijfberg opgaat, komt door de tuin van 
Gethsemané. Er staan olijfbomen in deze tuin. 
Ze zijn gekronkeld, zien er indrukwekkend uit 
en zijn mooi om naar te kijken. Het is stil in 
Gethsemané; de stilte maakt de tuin rustgevend. 
Als je er vertoeft, dan kun je niet anders dan aan 
Jezus denken. De tuin maakt zoveel indruk op je! 
Er is een muur om de tuin van Gethsemané.  
Maar die was er niet in de dagen van Jezus.  
Toen waren er ook geen wegen omheen. 

Maar … in bepaalde opzichten is het ook een tuin 
waaruit je wilt vluchten. Want die prachtige tuin 
is niet zomaar een willekeurig stuk grond. Deze 
speciale hof kent een geheim. Een geheim dat niet 

Het geheim van de oliepers

‘Het is stil in Gethsemané. 
Als je er vertoeft, dan kun je niet anders 

dan aan Jezus denken’

• Jesaja 63:3 
• Klaagliederen 3 

JOUW WOORD VANDAAG

Jezus ging alleen door 
de oliepers. Hij is bij 
ons als wij door de 
oliepers gaan.

IN ’T KORT

In de mooie tuin 
Gethsemané staat de 
oliepers. Het is de 
plaats waar Jezus een 
intense strijd voerde. 
Als Gods kind worden 
ook wij in de oliepers 
verpulverd. Toch 
biedt deze tuin hoop. 
De hoop van Jezus 
Christus!
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zichtbaar is als je er wandelt en de omgeving bewondert.  
Je kijkt dan naar de bomen en denkt: wat een prachtige 
tuin, wat een mooie bomen. Maar je realiseert je niet dat daar 
ergens in die tuin een oliepers staat. 

De naam Gethsemané komt van het Griekse Gethsemani en 
van het Hebreeuwse Gat-Schmanim en betekent letterlijk: 
oliepers. Gethsemané is namelijk méér dan een mooie 
tuin. Want het is ook een plaats van intense druk en grote 
pressie. In het Engels gebruiken we het woord crushing. 
Crushing betekent verpulveren. Gethsemané is dus een plaats 
van versnipperen, vergruizen, verbrijzelen, verpletteren, 
vermorzelen, uitpersen, leegknijpen, pletten, platslaan, 
fijn drukken, vermalen, stukmaken. Waarom deze heftige 
woorden? 

‘Velen van Gods kinderen maken
onvoorspelbare, moeilijke tijden mee’

De olijven van de olijfboom moesten geperst worden door 
een oliepers. In Jezus’ tijd werd een zware steen gebruikt om 
de fijngestampte olijven in een olijvenpers nog dieper te 
drukken en te vermalen. Dit was nodig om de olie eruit te 
persen. De steen die hiervoor werd gebruikt, werd crushing 
stone genoemd. Het gewicht van de steen kneep de olie als 
het ware uit de olijvenpulp. De olie vloeide dan in een bak 
of put. Deze olie werd hier uitgehaald en in aarden vaten 
gegoten. Het was eigenlijk een verschrikkelijk proces. Als je 
naar die prachtige tuin kijkt, is Gethsemané plotseling niet 
meer alleen ‘een mooie tuin’. Vanwege die oliepers is het  
‘een Gethsemané’. 
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Als ik aan de planeet Aarde denk, denk ik ook aan 
Gethsemané. Van buitenaf gezien is de wereld een prachtige 
plaats, vooral op foto’s die vanuit het universum zijn 
genomen. Je ziet dan een imponerende, fraaie bol met een 
helderblauwe gloed. Maar op de wereld zie je andere dingen. 
Dan zie je ellende en verdriet in talloze mensenlevens. Je ziet 
velen die een fase meemaken van verbrijzeling, vergruizing, 
vermorzeling en verplettering. Ook christenen. Veel van 
Gods kinderen maken onvoorspelbare, moeilijke tijden mee. 
Zij gaan als het ware door ‘een Gethsemané’ heen. Ze gaan 
door ‘de oliepers’. 

Vanuit dat beeld is Gethsemané een verschrikkelijke 
tuin waar je verpletterd, verbrijzeld en vermorzeld wordt. 
Een tuin waar je niet wilt zijn. Een plaats waarvan je 
wilt wegvluchten als je er bent. Ik denk in dit verband 
aan de profeet Jeremia. Hij leed veel vanwege het volk 
dat afschuwelijk verpletterd werd. Het volk bevond zich 
in de oliepers. Jeremia zelf ook. De huilende profeet 
schreeuwde het uit naar God.

Ben jij zo’n persoon? Misschien weten de mensen om 
je heen dat niet eens. Maar jouw ziel schreeuwt het 
uit: ‘Wie kan mij helpen? Wat voor een medicijn kan mij 
genezen? Hoe kom ik eruit? Ik zie het niet meer zitten.’ 

‘Ik heb de wijnpers alleen getreden. Er was niemand die  
Mij hielp.’ – Jesaja 63:3

Jezus ging helemaal alleen door de oliepers. Maar jouw hoop 
is dat Jezus altijd bij jou is. Als jij door de oliepers gaat, ben 
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je niet alleen! In Klaagliederen 3 zien we ook hoe Jeremia in 
zijn ellende op God blijft hopen. Hij blijft de goedheid en 
genade van God elke dag verwachten. God was met Jeremia!

Ik bid voor allen die door hun persoonlijke Gethsemané 
gaan. Misschien ben jij dat wel… Ik bid dat je deze dagen 
mag ervaren dat je niet alleen staat. Dat Jezus altijd bij jou is. 
Dat je geloof niet zal verzwakken, maar je juist versterkt uit 
de oliepers zult komen. Blijf, hoe moeilijk het ook is, altijd 
op God hopen. Zoals Hij met Jeremia was, zal Hij ook met 
jou zijn!

Jouw hoop is dat Jezus altijd bij jou is. 
Speciaal in jouw Gethsemané.

Gebed

‘Dank U, Vader, voor Jezus. Hij gaf niet op in Gethsemané, 
om mij te redden. Dank U dat ik niet alleen ben, 
maar dat Jezus altijd bij mij zal blijven. Amen.’
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aantekening




