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Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,

waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,

deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

Lied 975:4
 

Vooraf
De Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van bezinning,  

als voorbereiding op het feest van Pasen.  
Deze veertigdagentijdkalender helpt je om dagelijks even  

stil te staan en deze periode bewust te beleven. 

Je vindt in deze kalender verschillende bijbelgedeelten  
rond het jaarthema ‘Aan tafel!’ Zo staan we stil bij Jezus’  
laatste avondmaal en zijn opdracht om steeds opnieuw  

brood en wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn 
overvloedige liefde voor ons, maar ook bij de opdracht  

om te delen van wat we zelf ontvangen hebben.

Dat delen kan op allerlei manieren, en in deze kalender  
vind je diverse suggesties. In de vastentips bij elke week  

word je zowel uitgedaagd om heel concreet ergens van af  
te zien, als om bewust tijd en aandacht te schenken aan  

de mensen om je heen. Doe je mee? 

Een gezegende Veertigdagentijd gewenst!

Ben je op zoek naar meer inspiratie op weg naar Pasen?  
Ga dan naar petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd.



In Moldavië, het armste land van Europa, kunnen veel gezinnen de 
touwtjes niet aan elkaar knopen. Een groot deel van de beroeps-
bevolking werkt daarom in het buitenland. Jongeren en ouderen 
blijven achter en hebben geen familie om op terug te vallen. De 
eenzaamheid is groot. Kerk in Actie-partnerorganisatie Moldovan  
Christian Aid ondersteunt kleine kerken op het Moldavische 
platteland in het opzetten van hulpprogramma’s voor kwetsbare 
ouderen. Voorgangers krijgen een training en stimuleren jongeren 
in de kerk om ouderen in het dorp te bezoeken, boodschappen 
voor hen te doen en tijd te nemen voor een praatje. Dat werkt  
aan twee kanten: zo zijn jong en oud wat minder alleen!

  Uit liefde Voor joU:  
  jong en oUd helpen elkaar  
  in MoldaVië  

Geef voor dit werk via de QR-code



Kijktip: ook in Moldavië wordt het ‘Onze Vader’ gebeden. 
Bid mee via kerkinactie.nl/onzevader.

Vastentip
Bid deze week voor ouderen en jongeren in Moldavië, en 
voor mensen in je eigen omgeving die je rust en vrede 
toewenst.



Auteurs overdenkingen

Charlotte Inkelaar-de Mos is predikant in 
Oudenbosch, Oud-Gastel en Kruisland

Wim Beekman is classispredikant  
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Pim Brouwer is predikant van  
Het Kruispunt in Amersfoort-Vathorst  

Rianne van der Nagel-Meter is predikant van  
de Kruiskerk in Nijkerk  

Sytze Ypma is predikant van  
de Protestantse Gemeente Franeker  

Judith van den Berg-Meelis is diaconaal 
predikant in Leiden en coördinator van 
Diaconaal Centrum De Bakkerij  

Jacco Overeem is predikant van de hervormde 
wijkgemeente Centrum-Oost in Woerden



Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van Hem blijf ik alles verwachten.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.

Psalm 62:6, 7



Wachten op God 
Wachten. Daarom gaat het vandaag. Voor de meeste mensen is 
dat niet een favoriete bezigheid. We willen iets liever eerder dan 
later. In deze psalm staat het beeld van de wachters centraal. Dat 
helpt al een beetje, want het gaat over wachters die uitkijken. 
Die uitkijken naar het licht van de morgen. Het is niet een passief 
afwachten, maar een actief uitkijken! Een speuren naar licht. Er 
is verwachting: het licht komt. Zo worden we geactiveerd om 
verwachtingsvol te wachten op God. Het Hebreeuwse woord 
dat gebruikt wordt, is ‘gespannen zijn’. Zoals de snaren van een 
muziekinstrument. Die moeten steeds weer worden gestemd. 
Ook voor ons is dat de uitnodiging. Ons te laten afstemmen op de 
Heer. Verwachtingsvol uitkijken naar zijn genade en bevrijding.

Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, 
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Vrijdag 24 februari
Lezen Psalm 130

Hoe doe jij dat in je leven, actief en verwachtingsvol wachten op de Heer?

Een uitnodiging 
Deze psalm nodigt ons uit stil te zijn bij God. Als een refrein klinkt: 
Hij is mijn rots en mijn redding. Vers 9 zegt: ‘Vertrouw op Hem, 
te allen tijde.’ Open voor Hem je hart. Dat is nogal wat. Het is een 
uitnodiging voor deze Veertigdagentijd, om stil te worden bij Hem. 
En ons hart voor Hem te openen. Alles wat in ons leeft mogen we 
bij Hem brengen. Alles wat mooi is en wat niet mooi is. Deze tijd is 
een tijd van inkeer, terug naar de kern. Waar draait het om in mijn 
leven? In vers 11 horen we: ook al groeien geld en goed, houd 
je hart er vrij van. Gaat het niet juist daarom: dat we ons hart vrij 
houden, of vrij maken? Vrij van wat mij in zijn greep houdt?  
Van waar ik aan vastzit?

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen.

donderdag 23 februari
Lezen Psalm 62:1-9

PsaLm 62:6a

Wat houdt jou in de greep? Kun je je daar vrij van maken?

  PsaLm 130:6 



Ouderen in Moldavië zijn eenzaam en hebben niemand die 
de was voor hen doet. Jongeren van de plaatselijke kerk 
helpen hen: ze wassen hun kleren in het waslokaal van de 
kerk en brengen de schone was weer naar de ouderen.

Vastentip 
Laat deze week de pakketbezorger jouw deur 
eens overslaan en bespaar verzendkosten van 
vaak wel 3,95 euro per zending. Doneer het 
bespaarde bedrag via de QR-code en help 
mee aan het werk van de Moldavische kerk 
voor ouderen in hun buurt! 



Sneetje brood 
Abraham is een geweldige gastheer. Wanneer hij op het heetst 
van de dag drie onbekende mensen ziet, snelt hij naar hen toe 
en vraagt hen binnen. Hij biedt hen water en ‘iets te eten’ aan. 
‘Een bete broods’, zeggen de vorige vertalingen. Abraham vraagt 
of zij een hapje brood willen. Als zij zijn uitnodiging aannemen, 
geeft hij opdracht enkele grote broden te bakken, haalt melk en 
boter en laat een gemest kalf slachten. Abraham vraagt of de 
vreemdelingen een sneetje brood willen. Als zij ‘ja’ zeggen, zet hij 
hen een uitgebreide maaltijd voor. 
Later aan de maaltijd blijkt dat Abraham, zonder het te weten, engelen 
heeft gehuisvest. Deze ‘heerlijke maaltijd’ heeft zijn leven ingrijpend 
beïnvloed. Een goede maaltijd kan je leven zomaar veranderen.

Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug’, zei hij,  
‘drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’

woensdag 1 maart
Lezen Genesis 18:1-10a

Laten we bidden voor vreemdelingen die van gastvrijheid moeten leven.

Het oude zuur 
Mijn moeder hield vroeger grote schoonmaak, bij voorkeur voor 
Pasen. Het hele huis ging op de kop. Boeken, vloerkleden, gordijnen 
en wat niet al werd van de vloer tot aan de zolder grondig gereinigd. 
Het exodusverhaal neemt de grote schoonmaak bijzonder ernstig: 
‘Geen stukje oud brood, geen voedselrest zal er meer in jullie huizen 
en kasten gevonden worden. Zelfs jullie brood zullen jullie niet met 
zuurdesem, een brokje oud zuur geworden brood, laten rijzen.’
Hier zit een diepe, oude waarheid in. Een restje oud zuur ergens 
in een verscholen hoekje van je hoofd of je hart kan je leven 
verzuren. Een beetje boosheid of wrok kan de band met de ander 
aantasten. Gods maaltijden hebben een schone lei nodig.

Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen 
op de eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen.

dinsdag 28 februari
Lezen Exodus 12:11-17

exodus 12:15

Voor in je binnenkamer: zoek het oude zuur, stof het af, ruim het op,  
of leg het stil neer voor God.

genesis 18:6



Vreemd volk eerst 
Het valt op dat de weduwe doet wat Elia van haar vraagt: van het 
handje meel en het restje olie bakt zij een koek voor Elia. Zij neemt 
zo voor deze onbekende het risico dat haar kind van honger zal 
omkomen. Vreemd volk eerst. Zij moet een groot geloof hebben. 
In de God van Israël, maar vooral in deze vreemde Israëliet die 
haar wil doen geloven dat het meel in de pot en de olie in de kruik 
niet zullen opraken totdat de droogte en de honger voorbij zullen 
zijn. Misschien is dit wel het mooiste voorbeeld van een maaltijd 
des Heren in de Bijbel. Hoe een klein beetje meel en olie, hoe een 
restje geloof, hoop en liefde voldoende zijn om te overleven in 
schrale tijden.

Maar Elia zei: ‘Maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij 
en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets 
klaarmaken.

Vrijdag 3 maart
Lezen 1 Koningen 17:7-16

Laten we bidden om geloof en hoop en liefde voor wie een keuze moet 
maken die risico met zich meebrengt. 

Elia’s raven
Raven zijn aaseters. Zij speuren of ergens resten voedsel zijn 
blijven liggen, en nemen dat mee voor eigen consumptie. Raven 
zijn vogels die nemen. 
Voor Elia zijn raven vogels die geven. Er is hongersnood. De profeet 
heeft zelf aangegeven dat het zo niet langer kan in de wereld, en 
dat de samenleving een goddeloze bende is geworden. Dan trekt 
de profeet zich terug bij de beek. Vraag niet hoe het kan, maar in 
Gods naam beginnen de raven des hemels hem te voeden. 
Dingen kunnen zomaar omkeren. Wie gewend is te nemen, komt 
brengen. Wie gewend is te geven, moet nu aanvaarden. Van de 
oorzaak van deze veranderingen hebben we geen idee. ‘God heeft 
de raven geboden.’ Aan Gods tafel is blijkbaar veel mogelijk.

Drinken kun je uit de rivier, en Ik heb de raven opgedragen je daar 
van voedsel te voorzien.’ 

donderdag 2 maart 
Lezen 1 Koningen 17:1-6

1 koningen 17:4 

Bid vandaag voor wie moeten leven van de gaven van anderen.

1 koningen 17:13 



Brood - hier gedeeld om te leven,
voedsel om verder te gaan,
teken van liefde, gegeven
in ons bestaan
om in Gods naam
de weg van Jezus te gaan.

Beker - bereikt vanuit vreugde,
wijn ingekleurd door de pijn,
teken dat het Hem verheugde
kwetsbaar te zijn
om in Gods naam
de weg ten leven te gaan.

Handen - bereid om te delen,
mensen, geplaatst in het licht,
teken dat breuken wil helen,
tot ons gericht
om in Gods naam 
de weg van de liefde te gaan.

Ria Borkent

Lied 41 uit Liederen & gebeden uit Iona & 
Glasgow. Gooi en Sticht, 2003



“Driekwart van de inwoners in het dorp is oud. Van hun schamel 
pensioentje houden ze nauwelijks geld over. Met de hulp van 
de kerk bieden we ouderen hoop. Door de gesprekjes met de 
jongeren verdwijnt eenzaamheid voor even naar de achtergrond. 
Het mes snijdt aan twee kanten, want de tieners 
voelen zich door dit werk helemaal betrokken 
bij de gemeenschap hier in Parcova. De lach op 
het gezicht van de ouderen is onbetaalbaar en 
geeft me iedere keer weer kracht om door te 
gaan met dit werk. Ik hoop dat de inwoners van 
ons dorp een kans krijgen op een beter leven, 
en we hiermee een voorbeeld zijn voor heel 
Moldavië. Samen zijn we de kerk in actie!”

  ‘saMen zijn we  
  de kerk in actie’  

Balta Ghenadie (34), voorganger van de 
Orthodoxe Kerk in Parcova en coördinator van 
het jongerenproject voor ouderen in het dorp



dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.

andries Govaart

Uit Liedboek, pag. 1335



Een nieuwe familiekring 
Maria staat daar met haar verdriet tussen al die mensen die hun 
afkeer laten merken van die middelste kruiseling. Wat zal er door 
haar heen zijn gegaan, toen zij haar zoon zag lijden en sterven?  
En wat zullen de gevolgen vanaf deze dag voor haar dagelijks leven 
zijn? Moet Maria weer terug naar Nazaret? Wat zullen de mensen 
zeggen als zij weer ‘thuis’ is? Jezus ziet zijn moeder en heeft aandacht 
voor haar vragen. Oppervlakkig gezien gaat het om een zorgzame 
Zoon die er voor zijn overlijden voor zorgt dat Hij als gezinshoofd 
een opvolger krijgt om zijn moeder te verzorgen. Maar er gebeurt 
meer. Rond het kruis van Jezus ontstaat een nieuw soort 
verwantschap in verbondenheid, voorbij de familiebanden, omdat 
we door Hem broers en zussen worden, kinderen van één Vader.

‘Vrouw, dat is uw zoon.’

Vrijdag 7 aPriL
Lezen Johannes 19:25-30

Maria had meer zoons (Marcus 6:3). Wie waren dat? Weet je nog meer 
van hen? (Lees bijvoorbeeld Johannes 7:3-5 en Galaten 1:19.)

Judas vertrekt
Het is een opvallend gesprek aan tafel tussen Jezus en Judas. 
Natuurlijk, het had anders gekund. Jezus had het in de kring van 
de leerlingen aan de orde kunnen stellen. “Mensen, weten jullie 
wat er gebeurd is, Judas heeft een afspraak met het Sanhedrin 
gemaakt.” Je kunt raden wat er gebeurd zou zijn. Ze zouden 
verontwaardigd zijn opgestaan en Judas hebben beetgegrepen. 
Op die manier pakt Jezus het niet aan. Toch laat Hij Judas niet 
zomaar zijn werk doen. Hij spreekt met hem. Bijna zonder 
woorden, vooral met zijn handen en ogen. Het antwoord van 
Judas is heel duidelijk: hij loopt de deur uit, het donker in. De 
duivel heeft hem dit ingegeven. Toch is het uiteindelijk Jezus die 
hem wegstuurt. Hij voert ook in deze nacht de regie.

Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’

donderdag 6 aPriL
Lezen Johannes 13:21-28

johannes 13:27

Het was een teken van speciale vriendschap wanneer je een stuk brood in de 
schotel doopte en aan iemand gaf. Waarom zou Jezus dit teken gebruiken?

johannes 19:26


