
Een
nieuw
begin

Op weg naar Pasen
       veertigdagentijdkalender 2019





De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt

in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid

 
De wereld krijgt weer kleur nu de lente op doorbreken staat. 

Een nieuw begin! In het kerkelijk jaar leven we toe naar Pasen, 
het feest waarbij we vieren dat Jezus de dood overwon. 

Daarmee maakt Hij een nieuw begin mogelijk voor ons allen. 
Uit die opstandingskracht mogen wij leven.

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Een 
goed moment om een nieuw begin te maken. Veel christenen 
gebruiken de Veertigdagentijd om te bidden en te vasten. Deze 

kalender helpt daarbij, door elke dag een moment van 
bezinning te geven. En u suggesties te doen om te vasten.

We wensen u een goede tijd toe op weg naar Pasen!

Vooraf



Vasten is een beproefde manier om stil te staan bij het lijden en 
sterven van Jezus Christus en u voor te bereiden op Pasen. In de 

Bijbel staan veel teksten over vasten, zoals in Matteüs 6 en 9. Vasten is 
voor veel christenen een vanzelfsprekendheid, net zoals bidden en 

bijbellezen. Even afzien van aardse zaken om zo ruimte te maken voor God. 
Vasten kan betekenen dat u ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek en 
snoep. U kunt ook kiezen om met iets nieuws te beginnen, zoals elke dag 

een kaartje sturen of bidden voor iemand in uw omgeving.

Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken 
en Zijn liefde mogen delen met anderen. Kerk in Actie start een vastenactie 

om in de Veertigdagentijd extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en 
wereldwijd. U kunt hieraan meedoen! Via de vastenkaart houdt u bij hoeveel 

tijd/geld u bespaart en wat u kunt inzetten om een nieuw begin te geven 
aan ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocide-slachtoffers in Rwanda 

en kerken op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in Nederland. 

Vast mee voor een nieuw begin!

Vasten is niet gemakkelijk, maar door het samen te doen als gezin of als 
gemeente kunnen we elkaar steunen en inspireren!

Doet u mee? Vraag de vastenkaart aan via kerkinactie.nl/vasten.



Iedere dag een bijbeltekst met een moment van

overdenking

gebed

aansporing

Daarbij iedere dag extra inspiratie in de vorm van een 

lied of gebed

stiltepagina

DIY (do it yourself)

recept voor zowel een sobere als feestelijke maaltijd

persoonlijk verhaal

Wat kunt u verwachten?



Petrus Vertelt #8  
Margje over opstandingskracht!

In Petrus Vertelt #8 het verhaal van Margje Schuurman. Zij vertelt over een 
heftige periode in haar leven en over de opstandingskracht die zij nu iedere 

Pasen voelt: ‘Dan denk ik: ja, dit is waar ik voor bedoeld ben.’

Luister de gehele podcast op:  
soundcloud.com/petrusvertelt/8-margje-over-opstandingskracht

Tijdens de verhalenavonden van Petrus Vertelt vertellen mensen over 
geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk in Nederland. Ook een avond 

verhalen luisteren? Kijk op protestantsekerk.nl/petrusvertelt.



Een nieuw begin voor 
Cubaanse kerken

Cubaanse kerken waren lange 
tijd naar binnen gekeerd, 

doordat hun vrijheid werd 
ingeperkt door de overheid. Nu 

bloeien ze weer op. 

Jonge gemeenteleden 
bezoeken eenzame ouderen. 

Zoals in Cárdenas. Het werk is 
hard nodig: deze mensen 
hebben geen kinderen of 

anderen op wie ze kunnen 
terugvallen. 

Ouderen zijn enorm 
geholpen: “Zonder hun hulp 
ben ik niets, ik heb niemand 
meer.” Jongeren zijn blij dat 

ze dit werk kunnen en mogen 
doen: “Ieder mens zou eigenlijk 

naar zijn medemens moeten 
omkijken.”

Lees meer op kerkinactie.nl/
40dagentijd.

Dit project staat deze week 
centraal in de 40dagentijdcampagne 
van Kerk in Actie. 



NIET SNOEPEN

vasten in week 1
aswoensdag 6 maart tot en met zaterdag 9 maart

Vast mee! Bekijk alle mogelijkheden op kerkinactie.nl/vasten.



God zelf komt naar de mensen toe als troost voor velen. Maar 
eerst moet Hij de woestijn door – een troosteloze plek. 

“U bent een troostvolle God. Help mij anderen tot troost te zijn.” 

Bemoedig vandaag iemand die het moeilijk heeft.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 1:1-13

Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar 
hij door Satan op de proef werd gesteld. 
Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en 
engelen zorgden voor hem. 
- Marcus 1:13

WOENSDAG 6 MAART 2019

Het koninkrijk van God is nabij: een nieuw begin. Is er iets waarin u 
verlangt naar een nieuw begin?

“Help mij deze veertig dagen te gebruiken als voorbereiding op Pasen.” 

Deze veertig dagen bereiden we ons voor op een nieuw begin. 
Schrijf op waarmee u graag (opnieuw) wilt beginnen.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 1:14
-3

4

Dit was wat hij zei: 'De tijd is aangebroken, 
het koninkrijk van God is nabij: kom tot 
inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'
- Marcus 1:15

DONDERDAG 7 MAART 2019



AAN DE SLAG
• verzamel quotes over 

‘een nieuw begin’
• verf de bloempotjes in 

de gewenste kleur
• verf of schrijf de 

quotes op de 
bloempotjes

• doe de cactussen in de 
bloempotten

Zo heeft u inspiratie 
voor iedere nieuwe dag!

Beschilderde
cactuspotjes

NODIG
• cactussen

• bloempotjes
• stift of verf

Creatief bezig zijn in de kerk? Een liturgische bloemschikking kan iemand 
diep raken. Vraag de gratis brochure aan op 

protestantsekerk.nl/bloemschikken.



Aan welke personen zou u het goede nieuws willen brengen?

“Laat de goede boodschap van Jezus Christus alle uithoeken van 
de wereld bereiken.” 

Breng deze week het goede nieuws aan iemand in uw omgeving.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 1:3
5

-4
5

Toen zei hij: 'Laten we ergens anders heen 
gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, 
zodat ik ook daar het goede nieuws kan 
brengen. Daarvoor ben ik immers op weg 
gegaan.' - Marcus 1:38

VRIJDAG 8 MAART 2019

Wat een troost biedt Jezus ons door ons te vergeven en het voor 
ons mogelijk te maken om anderen te vergeven.

“Help mij te vergeven zoals U dat doet.” 

Bid vandaag het Onze Vader (Matteüs 6:9-13).

Le
ze

n
: M

arc
u

s 2
:1-12

Jezus had meteen door wat ze dachten en 
dus zei hij: 'Waarom denkt u zo? Wat is 
gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: 
"Uw zonden worden u vergeven" of: "Sta op, 
pak uw bed en loop"?' - Marcus 2:8-9

ZATERDAG 9 MAART 2019



HIJ DIE OP DE 
TROON ZAT ZEI:

“ALLES MAAK
IK NIEUW!”



Vele kerken sturen jaarlijks 
paasgroetenkaarten naar gedetineerden.

Zo’n paasgroet doet goed. 
Doe mee en bestel kaarten op 

kerkinactie.nl/paasgroetenactie. 

Een nieuw begin 
voor Samuel

Veel gevangenen willen na het 
uitzitten van hun straf een nieuw 
leven opbouwen. Op eigen kracht 
blijkt dit moeilijk. Samuel besefte 
tijdens zijn detentieperiode dat hij 
niet opnieuw de fout wilde ingaan. 
Hij kreeg een plekje in een van de 
elf Exodushuizen in Nederland, waar 
ex-gedetineerden via een woon- en 
werkprogramma worden geholpen 
hun leven weer op te bouwen. Met 
zijn jobcoach vond Samuel een goede 
dagbestedingsplek bij SV Kampong, 
waar hij verantwoordelijk werd voor 
het onderhoud van alle velden en 
gebouwen. Inmiddels is Samuel zelf 
trainer en verdient zijn eigen geld: 
‘Je moet er zelf een succes van 
maken.’

Lees meer op 
kerkinactie.nl/40dagentijd.

Komende week staat het werk van 
Exodus en Gevangenenzorg centraal 
in de 40dagentijdcampagne van  
Kerk in Actie. 



STUUR IEDERE DAG
EEN KAARTJE NAAR

IEMAND IN UW
OMGEVING

vasten in week 2
maandag 11 maart tot en met zaterdag 16 maart

Vast mee! Bekijk alle mogelijkheden op kerkinactie.nl/vasten.



God aanbidden; hoe ziet dat er voor u uit?

“U alleen komt toe de dank en eer.” 

Waar bent u God vandaag dankbaar voor? Luister het lied 
‘Hier is mijn liefde’ van Marcel en Lydia Zimmer.

Le
ze

n
: Lu

c
as 4

:1-13

Maar Jezus antwoordde: 'Er staat 
geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, 
vereer alleen hem."' 
- Lucas 4:8

ZONDAG 10 MAART 2019

Hoe brengt u uw geloof in praktijk? Doet u daarbij iets nieuws of iets 
anders dan de mensen om u heen?

“Heer, laat mij meer en meer op U lijken.” 

Wat kunt u doen om meer op Jezus te lijken? Probeer dat vandaag.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 2
:13

-2
2

Toen de farizese schriftgeleerden zagen dat 
hij samen met zondaars en tollenaars at, 
zeiden ze tegen zijn leerlingen: 'Eet hij met 
tollenaars en zondaars?' 
- Marcus 2:16

MAANDAG 11 MAART 2019



Neem de tijd
Neem de tijd om te groeien om te bloeien. 

Want mij raak je niet kwijt.
Neem de tijd. Want ik sta in jouw schaduw.

En kijk over je schouder met je mee.

Stap voor stap wees niet bang.
Pak mijn hand de weg is niet meer lang.

Laat het los leg je zware last maar op mijn rug.
En kijk niet terug.

(Een gedeelte uit het lied ‘Neem de tijd’ van Gerald Troost)

Bezoek een concert van Gerald en 
Nelinda Troost in de veertigdagentijd. 
Kijk voor data en tickets op 
zingenindekerk.nl 



Heeft u een dag of moment in de week waarop u echt tot rust 
komt? 

“Help mij om momenten van rust te creëren deze week.” 

Wat brengt u tot rust? Maak daar tijd voor vrij deze week.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 2
:2

3
-3

:6

En hij voegde eraan toe: 'De sabbat is er 
voor de mens, en niet de mens voor de 
sabbat; en dus is de Mensenzoon ook heer 
en meester over de sabbat.' 
- Marcus 2:27-28

DINSDAG 12 MAART 2019

Wat zou u van Jezus denken als u Hem op aarde zag? Begrijpt u 
dat zijn familie dacht dat hij gek geworden was?

“Lieve God, help mij om mijn medemens door uw ogen te zien.” 

Over welke mensen heeft u een (voor)oordeel? Probeer hen 
vandaag door Gods ogen te bekijken.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 3
:7-2

1

Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen 
ze op weg om hem, desnoods onder dwang, 
mee te nemen, want volgens hen had hij zijn 
verstand verloren. 
- Marcus 3:21

WOENSDAG 13 MAART 2019



INGREDIËNTEN 
• 50 gram boter
• 50 gram rietsuiker
• 3 stevige bananen
• 9 plakjes diepvriesbladerdeeg
• 100 gram mascarpone
• vorm met een vaste bodem (22 cm Ø)

Cubaanse bananentaart
Verwarm de boter met de suiker tot 
deze is opgelost en laat de saus op 
lage stand karamelliseren tot een 
goudbruine kleur. Roer ondertussen 
niet in de saus. Giet de karamel in de 
taartvorm en laat het even afkoelen. 
Verwarm de oven voor op 200°C. 
Pel de bananen en snijd ze in dikke, 
langwerpige, schuine plakken. Leg de 
plakken in een waaiervorm op de 
karamel. Vorm een vierkante lap van 
de bladerdeeg op het werkblad en 
duw de randen goed op elkaar. Leg 
de lap over de bananen en knip de 
randen rondom bij, maar ruim 
genoeg om het deeg naar binnen te 
duwen. Bak de taart in circa 25 
minuten goudbruin. Klop de 
mascarpone los en verdeel over de 
taart.

Eet smakelijk!

De zondagen in de 
Veertigdagentijd tellen niet 
mee als vastendag. Ook in 

deze weken is de zondag een 
feestdag. Bij feest hoort taart. 
In deze kalender vindt u een 

aantal recepten. Meer 
recepten op kerkinactie.nl/

taarten.



Wat vindt u ervan dat Jezus zijn familie zo buiten laat staan? Heeft 
u iets of iemand om wie u meer geeft dan om familie?

“Toon mij de waarde van een christelijke broeder of zuster.” 

Spreek vandaag af met een christelijke broeder of zuster.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 3
:2

2
-3

5

Hij keek de mensen aan die in een kring om 
hem heen zaten en zei: 'Jullie zijn mijn 
moeder en mijn broers. Want iedereen die de 
wil van God doet, die is mijn broer en zuster 
en moeder.' - Marcus 3:34-35

DONDERDAG 14 MAART 2019

Kent u mensen die ‘honderdvoudig vrucht’ lijken te dragen? Wat is 
hun geheim, denkt u?

“Hoe kan ik meer vrucht dragen? Wat moet ik veranderen?”
 
Pas vandaag een kleine verandering toe in uw leven, waardoor u 
meer vrucht draagt.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 4
:1-2

0

Maar er waren ook zaadjes die in goede 
grond vielen en wel vrucht voortbrachten: 
ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. 
- Marcus 4:8a

VRIJDAG 15 MAART 2019



Creatief met 
eierschalen

 
NODIG

• eierschalen
• bloembollen (op de 

foto ziet u witte druifjes)
• wat potgrond

AAN DE SLAG
• verf de eierschalen in 

de gewenste kleur
• stop de bloembollen 
in de eierschalen. Stop 
er eventueel wat extra 

potgrond bij
• Geef de bollen elke 

dag wat water met een 
plantenspuit en wacht 
tot ze gaan groeien!

CREATIEF BEZIG ZIJN
IN DE KERK?

 Een liturgische 
bloemschikking kan 
iemand diep raken. 

Vraag de gratis brochure 
aan op 

protestantsekerk.nl/
bloemschikken.



Waarom zou al het verborgene openbaar moeten worden?

“Trouwe God, laat mijn hart geen geheimen hebben voor U.” 

Besluit vandaag een geheim te delen met iemand die dicht bij u 
staat.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 4
:2

1-4
1

Alles wat verborgen is, moet openbaar 
worden gemaakt, en alles wat in het geheim 
is ontstaan, moet aan het licht komen. 
- Marcus 4:22

ZATERDAG 16 MAART 2019

Kunt u zich de stralende luister voorstellen, die Jezus omgaf?

“Heer, dank U wel dat U uw stralende luister opgaf voor ons.” 

Schrijf in een aantal woorden op wat Jezus’ lijden voor u betekent, 
en luister het lied ‘100%’ van Gerald Troost.

Le
ze

n
: Lu

c
as 9

:2
8

-3
6

Opeens stonden er twee mannen met hem te 
praten: het waren Mozes en Elia, die in 
hemelse luister verschenen waren. Ze spraken 
over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou 
volbrengen. - Lucas 9:30-31

ZONDAG 17 MAART 2019



“MAAK JE DUS GEEN ZORGEN 
VOOR DE DAG VAN MORGEN, 
WANT DE DAG VAN MORGEN 
ZORGT WEL VOOR ZICHZELF”



Een nieuw begin voor Prasaad
Prasaad is heel gemotiveerd om zijn school af te maken. De 

afgelopen drie jaar is hij niet geweest. Het was voor hem 
zeven kilometer lopen over moerassige wegen. Hierdoor, en 
omdat hij op school werd gepest, is Prasaad vanaf klas zeven 

gestopt met school en ging geiten hoeden. 
Hij was toen twaalf jaar.

Met de hulp van Sadhana is er een alternatief voor hem 
gevonden. Er is een school veel dichterbij waar kinderen op 

zaterdag en zondag les krijgen. Het is een zogenaamde open 
school, een initiatief van de regering voor kinderen die 

bijscholing nodig hebben. Daardoor kunnen ze voorlopig weer 
instromen in het reguliere onderwijs.

Prasaad doet erg zijn best zodat hij weer terug kan naar zijn 
oude school. Daarna wil hij doorgaan voor havo en het hbo!

Dit project staat komende week centraal in de 
40dagentijdcampagne van Kerk in Actie. 
Lees meer op kerkinactie.nl/40dagentijd.



LAAT DE TELEVISIE UIT
EN/OF GEBRUIK GEEN

SOCIALE MEDIA

vasten in week 3
maandag 18 maart tot en met zaterdag 23 maart

Vast mee! Bekijk alle mogelijkheden op kerkinactie.nl/vasten.



De mensen die niet dicht bij Jezus staan, zien soms beter wie hij 
is dan degenen die wel dicht bij Hem staan.

“Toon mij wie U werkelijk bent.” 

Vertel iemand in uw omgeving wat God voor u gedaan heeft.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 5
:1-2

0

Maar hij zei tegen hem: 'Ga naar huis, naar 
uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer 
allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich 
over u heeft ontfermd.' 
- Marcus 5:19

MAANDAG 18 MAART 2019

Ervaart u dat God naar u luistert? Op welke manier?

“Geef me een groot geloof, Heer.” 

Bid vandaag voor een specifieke situatie en geloof dat God iets zal doen.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 5
:2

1-4
3

Toen zei hij tegen haar: 'Uw geloof heeft u 
gered; ga in vrede en wees genezen van uw 
kwaal.' 
- Marcus 5:34

DINSDAG 19 MAART 2019



Lied 686
De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,

in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend,

herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

Liever thuis Pasen beleven? Daarom 
Pasen biedt u een gratis cd aan van
Martin Mans. Voor uzelf, of om weg 
te geven. Bestel de cd op
daarompasen.nl.



Wat vindt u van het advies van Jezus aan zijn leerlingen om weg te 
gaan bij mensen die niet willen luisteren? 

“Wie mag ik over U vertellen in de komende periode?” 

Zijn er mensen die nooit iets willen weten over uw geloof? Bid voor 
hen en laat het verder rusten.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 6
:1-16

'Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de 
mensen niet naar jullie willen luisteren, moet 
je daar weggaan en het stof van je voeten 
schudden ten teken dat je niets meer met hen 
te maken wilt hebben.' - Marcus 6:11

WOENSDAG 20 MAART 2019

Vindt u het lastig om kritisch naar uzelf te kijken? En hoe reageert 
u als iemand u op uw fouten wijst?

“Help mij mijn eigen tekortkomingen onder ogen te zien.” 

Besluit vandaag iets aan uzelf te veranderen.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 6
:17-2

9

Want Herodes had Johannes gevangen laten 
nemen. Johannes had namelijk tegen Herodes 
gezegd: 'U mag niet trouwen met de vrouw 
van uw broer.' 
- Marcus 6:17a, 18

DONDERDAG 21 MAART 2019



Bak een brood
1. Doe het bloem in een 
kom en voeg de gist, het 
zout en het lauwwarme 
water toe.
2. Kneed er een soepel deeg 
van. Het deeg is klaar als 
het als een kauwgombal uit 
elkaar getrokken kan 
worden. Blijft het aan de 
handen plakken? Neem dan 
wat extra bloem.
3. Vet een kom in met een 
neutrale olie en leg het deeg 
hierin. Draai het om zodat 
alle zijden bedekt zijn met 
de olie.
4. Laat het deeg afgedekt 
(onder een vochtige thee-
doek) op kamertemperatuur 
een uur rijzen.
5. Kneed de lucht eruit en 
vorm er een bal van. Laat 
deze bal nogmaals afgedekt 
een uur rijzen.
6. Verwarm de oven voor op 
220 graden.
7. Bekleed een bakplaat met 
bakpapier en leg het 
gevormde brood erop. Bak 
het brood in ongeveer 20 
tot 25 minuten goudbruin.

INGREDIËNTEN
• 500 gram tarwebloem

• 5 gram droge gist
• 1,5 el zout

• 320 ml water
• scheutje olie



Jezus zet zijn behoeften niet voorop, maar kiest voor zijn publiek.

“God, help mij mijn eigen behoeften aan de kant te zetten voor 
die van iemand anders.” 

Stel op de sociale media de open vraag: “Wat kan ik vandaag voor 
je doen?”

Le
ze

n
: M

arc
u

s 6
:3

0
-4

4

Toen hij uit de boot stapte, zag hij een 
grote menigte en voelde medelijden met hen, 
omdat ze leken op schapen zonder herder, 
en hij onderwees hen langdurig. 
- Marcus 6:34

VRIJDAG 22 MAART 2019

De wonderen van Jezus zijn er niet alleen om te laten zien hoe 
bijzonder Hij is. Ze laten ook zien hoe het koninkrijk van God eruit 
ziet: een plaats waar zonde en ziekte niet meer de baas zijn.

“Laten de omstandigheden van het leven mij niet bang maken.” 

Vertrouw uw angsten aan God toe.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 6
:4

5
-5

6

Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging 
liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun 
stuk gebracht. 
- Marcus 6:51

ZATERDAG 23 MAART 2019



Macramé hanger
 

NODIG
• een klos Hoooked  

Zpaghetti (of wol/touw)
• een O-ring

• schaar
• plant in pot

AAN DE SLAG
• knip 4 draden van 
ongeveer 3 meter

• pak de draden in het 
midden vast en leg er een 

knoop in (dit is de lus om de 
plantenhanger op te hangen

• haal de 8 losse draden 
door de ring

• pak 2 draden vast en maak 
een knoop op 20 cm afstand 
van de ring, herhaal dit tot er 

4 bundeltjes zijn
• pak van elke bundel een 
draad en maak een knoop 

met een draad van een 
andere bundel op 10 cm 
afstand van de ring (de 2 

strengen aan de buitenkant 
knoop je ook aan elkaar)

• verdeel de touwen 
opnieuw in strengen en 
herhaal de vorige stap

• leg een grote knoop in 
alle draden, zodat alles met 

elkaar verbonden is.

Doe de plant erin, en de 
plantenhanger is klaar!

CREATIEF BEZIG ZIJN 
IN DE KERK?

Liturgische bloemschikking 
kan iemand diep raken. Vraag 

de  gratis brochure aan op 
protestantsekerk.nl/

bloemschikken.



Een nieuw begin voor 
kerken in Nederland
Verspreid over heel Nederland 
ontstaan nieuwe vormen van 
kerk-zijn. Zoals De Haven, 
pioniersplek in de 
multiculturele 
wijk Kanaleneiland 
in Utrecht. 

Kerk zijn voor en met de wijk staat bij De Haven voorop. Kenmerkend is 
de familiesfeer. Mensen uit de wijk komen omdat ze zich thuis voelen en 

gezien worden. 

Voor sommige bezoekers is De Haven een eerste kennismaking met het 
geloof, voor anderen een hernieuwde. “De verhalen in de Bijbel 

verbinden aan het leven van mensen in de wijk, dat is onze uitdaging”, 
vertelt Wilma Wolswinkel, lid van het visieteam. “En het mooie is, dat lukt! 

Een verrijking voor iedereen, of de Bijbel nu nieuw voor je is of dat je 
ermee bent opgegroeid.”

Pioniersplekken staan deze week centraal in de 40dagentijdcampagne 
van Kerk in Actie. De Protestantse Kerk steunt nieuwe vormen van 
kerk-zijn in Nederland. Lees meer op kerkinactie.nl/40dagentijd.



EET GEEN 
VLEES EN VIS

vasten in week 4
maandag 25 maart tot en met zaterdag 30 maart

Vast mee! Bekijk alle mogelijkheden op kerkinactie.nl/vasten.



Wat een geduld heeft de wijngaardenier in dit verhaal. Wat kunt u 
hiervan leren voor uw omgang met andere mensen?

“Heer, geef mij geduld, naar mezelf en naar anderen.” 

Laat deze week iemand met een volle kar voorgaan bij de supermarkt, 
en luister het lied ‘Ben je bereid?’ van Marcel en Lydia Zimmer.

Le
ze

n
: Lu

c
as 13

:1-9

Maar de wijngaardenier zei: "Heer, laat hem 
ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond 
eromheen heb omgespit en hem mest heb 
gegeven, misschien zal hij dan het komende 
jaar vrucht dragen." - Lucas 13:8-9

ZONDAG 24 MAART 2019

Volgt u een regel omwille van die regel? Of omdat u het eens 
bent met de gedachte die erachter zit?    

“Toon mij aan welke verkeerde tradities ik waarde geef.” 

Let er vandaag op welke regels u volgt, en waarom.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 7:1-2
3

De geboden van God geeft u op, maar aan 
tradities van mensen houdt u vast. 
- Marcus 7:8

MAANDAG 25 MAART 2019



ALS JE VERTROUWEN HEBT, HOEF 
JE NIET DE GEHELE TRAP TE ZIEN 

OM DE EERSTE STAP TE ZETTEN.
- MARTIN LUTHER KING



Hoe gaat u om met mensen die anders lijken te zijn dan uzelf?

“Laat mij een helpende hand zijn voor hen die anders lijken te zijn.”
 
Ga op een verjaardag naast de minst populaire persoon zitten.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 7:24
-3

7

De mensen waren geweldig onder de indruk en 
zeiden: 'Alles wat hij doet is goed: zelfs doven 
laat hij horen en stommen laat hij spreken.' 
- Marcus 7:37

DINSDAG 26 MAART 2019

Door hier iedereen te eten te geven, laat Jezus zien dat Hij er voor 
de hele wereld is. Iedereen mag meedoen! 

“Dank U Heer, dat U voor ieder mens gekomen bent, ook voor mij.” 

Nodig vanavond iemand buiten uw gezin uit om bij u te komen eten.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 8
:1-13

De mensen aten tot ze verzadigd waren; 
de leerlingen haalden op wat er van het eten 
overschoot: zeven manden vol. 
- Marcus 8:8

WOENSDAG 27 MAART 2019



Ik zie het kruis
Ik zie het kruis van mijn Verlosser.
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf.

Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden.
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel.

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder.
Ik zie het kruis van Golgotha.

Die diepe pijn, de weg van lijden.
Die weg is Hij voor mij gegaan.

Ik zie de dag van overwinning.
Ik zie de kracht van Adonai.

De dood is toen voorgoed verslagen.
Toen Jezus sprak: het is volbracht!

(Een gedeelte uit het lied ‘Ik zie het kruis’ van Reyer)

Bezoek een concert van Reyer in de 
Veertigdagentijd. Kijk voor data en 
tickets op zingenindekerk.nl 



Wie en wat ziet u scherp, en waarvoor sluit u liever uw ogen?

“Open mijn ogen voor wat ik liever niet wil zien.” 

Probeer vandaag in iedere situatie de werkelijkheid onder ogen 
te zien.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 8
:14

-2
6

Daarna legde Jezus weer zijn handen op de 
ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen 
open en genas; hij zag alles nu heel helder. 
- Marcus 8:25

DONDERDAG 28 MAART 2019

Het ene moment bent u volledig overtuigd van iets, een moment 
later twijfelt u toch. Wanneer had u dat voor het laatst? 

“Kom mijn ongeloof te hulp, God.” 

Twijfelt u vandaag over een keuze die u moet maken? Bid tot God 
om wijsheid.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 8
:2

7-3
3

Hij draaide zich om, keek zijn  leerlingen  aan 
en wees  Petrus  terecht met de woorden: 'Ga 
terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan 
wat God wil, maar alleen aan wat de mensen 
willen.' - Marcus 8:33

VRIJDAG 29 MAART 2019



Verfrissend 
drankje
INGREDIËNTEN 
• (kraan)water
• ijsblokjes
• 2 citroenen
• handje muntblaadjes
• een derde deel van een     
  komkommer
• glazen
• rietjes 

AAN DE SLAG
1. Snijd een citroen en de 
komkommer in schijfjes.
2. Pers de andere citroen uit 
in een grote kan met water.
3. Doe hier de schijfjes 
citroen, komkommer, munt-
blaadjes en ijsblokjes bij.
4. Serveer het direct of zet 
het in de koelkast.



Wat zou Jezus bedoelen met ‘je leven verliezen omwille van Hem’? 

“Wat moet ik opgeven om U te volgen, Heer?” 

Pak komende week zoveel mogelijk de fiets of het openbaar vervoer, 
in plaats van de auto.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 8
:3

4
-9

:1

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het 
verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille 
van mij en het  evangelie , zal het behouden. 
- Marcus 8:35

ZATERDAG 30 MAART 2019

Feest vieren is goed! Wanneer heeft u voor het laatst een groot 
feest gevierd?

“Help mensen de weg terugvinden naar U.” 

Ga naar de buurtborrel, of organiseer er zelf eentje.

Le
ze

n
: Lu

c
as 15

:11-3
2

"Laten we eten en feestvieren, want deze 
zoon van mij was dood en is weer tot leven 
gekomen, hij was verloren en is 
teruggevonden." En ze begonnen feest te 
vieren. - Lucas 15:23b-24

ZONDAG 31 MAART 2019



AAN DE SLAG
• verzamel bijbelteksten 
over ‘een nieuw begin’

• print deze uit of schrijf 
ze op een stukje papier
• maak een gaatje in de 
stukjes papier en hang 
ze met een stukje touw 

of lint aan de tak

Zo heeft u inspiratie 
voor iedere dag!

Creatief bezig zijn in de 
kerk? Een liturgische 
bloemschikking kan 
iemand diep raken. 

Vraag de gratis brochure 
aan op 

protestantsekerk.nl/
bloemschikken.

Inspirerende
paastak 

NODIG
• paastak
• papier

• stift of printer
• schaar

• perforator
• touw of lint



Een nieuw begin voor Clarisse
Toen Clarisses ouders in Rwanda overleden aan aids, belandde ze op straat. 

Totdat de kinderloze Fortuné zich over haar ontfermde. Pleegmoeder 
Fortuné kreeg via Kerk in Actie een varken en een koe, zodat ze genoeg 
inkomsten zou hebben om voor Clarisse te zorgen. Clarisse hoopt ooit 

dokter te worden. Mama Rose van de Rwandese organisatie bezoekt het 
gezin regelmatig. Fortuné noemt haar ‘een beschermengel’, omdat ze weet 

dat Clarisse altijd opgevangen zal worden. 

Dit project staat komende week centraal in de 40dagentijdcampagne van 
Kerk in Actie. Lees meer op kerkinactie.nl/40dagentijd.

Meer weten over christenen in Rwanda? Bestel gratis het boek 
Mensen van hoop via kerkinactie.nl/mensenvanhoop.



PAK DE FIETS
OF HET OPENBAAR VERVOER

WAAR MOGELIJK

vasten in week 5
maandag 1 april tot en met zaterdag 6 april

Vast mee! Bekijk alle mogelijkheden op kerkinactie.nl/vasten.



Wanneer en hoe ontmoet u God?

“Help mij meer te luisteren in plaats van altijd maar druk te zijn.” 

Probeer vandaag echt goed te luisteren en vraag minstens twee 
keer door. Luister ook het lied ‘Focus op Jezus’ van Gerald Troost.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 9
:2

-13

Toen viel de schaduw van een wolk over hen, 
en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn 
geliefde Zoon, luister naar hem!' 
- Marcus 9:7

MAANDAG 1 APRIL 2019

Durft u dingen aan God te vragen en uw twijfels uit te spreken? 

“In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, U verlost mij.” 
(woorden van Psalm 31) 

Welke dingen zou u vandaag in Gods hand willen leggen? Spreek 
ze eens hardop uit en kijk wat er gebeurt.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 9
:14

-2
9

Meteen riep de vader van het kind uit: 
'Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.' 
- Marcus 9:24

DINSDAG 2 APRIL 2019



GA OP DE KRUISPUNTEN 
STAAN, DENK NA
KIJK NAAR DE OUDE WEGEN.
WELKE WEG LEIDT 
NAAR HET GOEDE?
SLA DIE IN, EN VIND RUST.
JEREMIA 6:16  
  



Jezus laat aan de hand van een kind zien hoe zijn boodschap 
begrepen moet worden: je moet de minste willen zijn, en andere 
mensen dienen. 

“Help mij te dienen zoals U dat deed op aarde.” 

Ga deze week op stap met een kind in uw omgeving.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 9
:3

0
-4

1

'Heersers stoot hij van hun troon en wie 
gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft 
overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij 
weg met lege handen.' 
- Lucas 1:52-53

WOENSDAG 3 APRIL 2019

Bent u bang dat ‘het zout’ in u zijn kracht verliest? Of misschien al 
verloren heeft? 

“Help mij in vrede te leven met mijn naasten.” 

Bedenk vandaag met welke dingen u geen vrede heeft. Wat kunt u 
daartegen doen?

Le
ze

n
: M

arc
u

s 9
:4

2
-10

:12

Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht 
verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan 
teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf 
niet verliezen en bewaar onder elkaar de  
vrede. - Marcus 9:50

DONDERDAG 4 APRIL 2019



Maak ons tot nieuwe mensen,
scheppers van een
nieuwe geschiedenis;
nieuwe mensen,
die hun bestaan beleven
als het risico
van een verre tocht.

Nieuwe mensen,
hoopvol strijdend op weg,
begerig naar waarheid;
nieuwe mensen,
zonder rem of keten;
vrije mensen,
die vrijheid eisen.

Nieuwe mensen,
grenzeloos liefhebbend,
niet gebonden
aan rassen en plaatsen;
nieuwe mensen,
die zij aan zij met allen
hun brood en onderkomen delen.

Amen

Gebed uit Peru



Rijkdom of status brengen u niet in het koninkrijk van God. 
Wat wel denkt u? 

“Help mij om niet te zeer gehecht te zijn aan spullen.” 

Welke aardse bezittingen zijn voor u onmisbaar? Probeer deze 
week afstand te doen van zo’n bezit.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 10
:13

-3
1

'Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop 
alles wat u hebt en geef het geld aan de 
armen, dan zult u een schat in de hemel 
bezitten; kom dan terug en volg mij.' 
- Marcus 10:21b

VRIJDAG 5 APRIL 2019

Jezus laat zien hoe je andere mensen moet dienen. Door stil te 
staan en aandacht te hebben voor de mensen. 

“Laat mij oog hebben voor mensen die aan de rand van de 
samenleving staan.” 

Zorg dat u in de komende week de helft minder afval hebt.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 10
:3

2
-5

2

Want ook de  Mensenzoon  is niet gekomen 
om gediend te worden, maar om te dienen en 
zijn leven te geven als losgeld voor velen. 
- Marcus 10:45

ZATERDAG 6 APRIL 2019



Hollandse 
stroopwafelcake
INGREDIËNTEN
• 200 gram boter
• 200 gram suiker en 8 gram 
vanillesuiker
• 4 eieren
• 200 gram zelfrijzend bakmeel
• 2 tl kaneel
• snufje zout
• 150 gram stroopwafel + extra 
voor topping 

Verwarm de oven voor op 175 
graden. Mix boter, suiker en 
vanillesuiker tot een romig 
mengsel. Voeg de eieren toe, 
voeg het volgende ei pas toe als 
het vorige helemaal is 
opgenomen. Voeg dan het 
zelfrijzend bakmeel, de kaneel en 
een snufje zout toe. Zodra alles 
helemaal is opgenomen door 
het mengsel kun je stoppen met 
mixen. Snijd de stroopwafels in 
stukjes en spatel deze door het 
beslag. Je hoeft ze niet door de 
bloem te wentelen, ze zullen 
niet zakken in het beslag. Stort 
het beslag in een ingevet en met 
bloem bestoven cakeblik. Strooi 
wat extra stukjes stroopwafel 
over de cake. Bak de stroop- 
wafelcake in 60 minuten gaar op 
175 graden. Eet smakelijk!

Deze en andere taartrecepten 
vindt u op kerkinactie.nl/taarten.



Een nieuw begin voor jongeren
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak 

gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? 
JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel 

voor jongeren: de PaasChallenge.

‘Vanaf nu kruipen we voor één nacht in de huid van Judas, 
Petrus of Johannes. We zijn de hele nacht in de weer. Bijna 

aan het einde van de nacht gaan we op zoek naar een schat. 
Maar dan komt het laatste filmpje: “Jongens, het is over, Jezus 

is dood, het is allemaal zinloos!” Wat een domper. Maar dan 
ontvangen we een nieuw bericht: “Het is niet afgelopen, met 
Jezus’ dood was het nog niet klaar. Jezus stond op, dit is een 

nieuw begin!” ‘ - deelnemer PaasChallenge 2018

Dit project staat komende week centraal in de 
40dagentijdcampagne van Kerk in Actie. 
Lees meer op kerkinactie.nl/40dagentijd.



ZORG DAT U DE HELFT
MINDER AFVAL HEBT

vasten in week 6
maandag 8 april tot en met zaterdag 13 april

Vast mee! Bekijk alle mogelijkheden op kerkinactie.nl/vasten.



Door de dood van één man zijn vele anderen gered. 
Wat betekent dat voor u?

“Dank U wel dat U uw leven gaf, voor mij, en voor de hele wereld.” 

Kent u iemand in uw omgeving die gepest wordt? Besluit vandaag 
in actie te komen.

Le
ze

n
: Lu

c
as 2

0
:9

-19

Maar hij keek hen aan en vroeg: 'Wat 
betekent het dan wat er geschreven staat: 
"De steen die de bouwers afkeurden is de 
hoeksteen geworden"?' 
- Lucas 20:17

ZONDAG 7 APRIL 2019

Hoe heet u Jezus welkom? Wat is uw ‘rode loper’, uw woord of 
lied voor zijn intocht?      

“Heer, U bent welkom in mijn huisgezin.” 

Luister naar een mooi lied waarmee u Jezus welkom wilt heten, 
bijvoorbeeld ‘Waardig is Uw naam’ van Reyer.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 11:1-11

Velen spreidden hun mantels uit op de weg, 
anderen spreidden takken met bladeren uit, die 
ze in het veld afhakten. 
- Marcus 11:8

MAANDAG 8 APRIL 2019



Moestuintje
 

NODIG
• lege eierdoos

• zaden
• potgrond

• schaar

AAN DE SLAG
• knip het deksel van de 

eierdoos, en knip 
eventueel alle ‘bakjes’ 

los van elkaar
• vul de ‘bakjes’ met 

potgrond
• doe in elk ‘bakje’ één 

zaadje
• geef het water en zet 
er een schaaltje onder 

tegen het lekken.
 

Nu even geduld hebben 
tot er iets ontkiemt!

CREATIEF BEZIG ZIJN 
IN DE KERK? 

Liturgische 
bloemschikking kan 
iemand diep raken. 

Vraag de gratis brochure 
aan op 

protestantsekerk.nl/
bloemschikken.



Is er in uw leven ruimte voor (een huis van) gebed?

“Laat praten met U een standaard onderdeel worden van mijn dag.” 

Ruim vandaag ergens op straat rommel op.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 11:12
-2

6

Hij hield de omstanders voor: 'Staat er niet 
geschreven: "Mijn huis moet voor alle volken 
een huis van gebed zijn"? Maar jullie hebben er 
een rovershol van gemaakt!' 
- Marcus 11:17

DINSDAG 9 APRIL 2019

Herkent u dat: iets wat u eerst niets waard vindt, blijkt later heel 
belangrijk te zijn? 

“Laat me zien wat werkelijk van waarde is.” 

Houd bovenstaande in gedachten de komende dagen. 
Verandert het uw manier van kijken en denken?

Le
ze

n
: M

arc
u

s 11:2
7-12

:12

"Dankzij de Heer is dit gebeurd, 
wonderbaarlijk is het om te zien." 
- Marcus 12:11

WOENSDAG 10 APRIL 2019



DANK U VOOR DEZE 
NIEUWE MORGEN

DANK U VOOR DEZE 
NIEUWE DAG

  



Welke van de drie antwoorden van Jezus brengt voor u het 
koninkrijk van God het meest tot leven?

“Help mij U lief te hebben, met heel mijn hart, met heel mijn 
inzicht, en met heel mijn kracht.”

Geef vandaag extra aandacht aan een voor u speciaal persoon.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 12
:13

-3
4

Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord 
en zei tegen hem: 'U bent niet ver van het 
koninkrijk van God.' En niemand durfde hem 
nog een vraag te stellen. 
- Marcus 12:34

DONDERDAG 11 APRIL 2019

Waarom zou deze vrouw alles wat ze heeft geven?

“Heer, wat voor kostbaars kan ik aan U geven?” 

Geef God iets wat echt belangrijk voor u is. Iets wat u eigenlijk niet 
kunt missen.

M
arc

u
s 12

:3
5
-4

4

'Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft 
meer in de offerkist gedaan dan alle anderen 
die er geld in hebben gegooid.' 
- Marcus 12:43

VRIJDAG 12 APRIL 2019



Lied van de talenten
De eerste kreeg er vijf,
de and’ren twee en één,
talenten om te zijn,
niet voor zichzelf alleen.

Want wie hier leeft op aard
voor eigen lust en eer,
begraaft het zonnelicht,
verbreidt geen leven meer.

Maar hij, die geeft en deelt
met blijde, gulle hand,
zijn leven wordt vervuld
met tekens van Gods land.

En wie met liefde werkt,
het kleine uitvergroot
en méér ziet dan zichzelf,
brengt leven in de dood.

Gezegend is de mens,
die weet van het talent
van liefde, hoop, geloof:
z/hij is God toegewend.

Alfred C. Bronswijk

Dit lied komt uit Medemens 6. 
Bestel deze bundel gratis via 

protestantsekerk.nl/medemens.

Kerk in Actie organiseert een 
talentenactie. Doet uw gemeente mee? 

Kijk op kerkinactie.nl/talentenactie.



Hoe treft God u aan? Staat u ‘helder en wakker’ in relatie met God? 

“Maak mij waakzaam, God, wees een deel van mijn dagelijks leven.” 

Zet vandaag meerdere keren per dag uw wekker (op uw telefoon). 
Besteed dan telkens vijf minuten van uw tijd met God.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 13
:1-3

7

'Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer 
hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, 
zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!' 
- Marcus 13:36-37

ZATERDAG 13 APRIL 2019

Wat is voor u de beste manier om het lijden van Jezus te gedenken?

“Laat uw lijden niet vanzelfsprekend zijn voor mij.” 

Gedenk deze week het lijden van Jezus, door avondmaal te vieren, 
of op een andere manier die bij u past. Luister daarbij het lied 
‘Uw genade is mij genoeg’ van Marcel en Lydia Zimmer.

Le
ze

n
: Lu

c
as 2

2
:1-2

3, 5
6

En hij nam een brood, sprak het dankgebed 
uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 'Dit 
is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. 
Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.' 
- Lucas 22:19

ZONDAG 14 APRIL 2019



Indiase 
Love Cake
Verwarm de oven voor 
op 150 graden. Klop de 
boter en de kristalsuiker 
in een kom of keuken- 
machine tot het een 
mooi geheel is. Klop in 
een andere kom de 
eieren los en meng ze 
rustig door het boter-
mengsel. Voeg de bloem, 
amandelmeel, honing, 
kaneel, nootmuskaat, 
kardemom, vanille en 
citroen- en sinaasappel-
rasp toe en mix goed. 
Schep het beslag in de 
bakvorm. Bak 45 
minuten of tot de 
bovenkant goudbruin is. 
Laat de cake eerst 
afkoelen voor u hem 
uit de vorm haalt of in 
stukken snijdt. Meng de 
yoghurt met de 
kardemom en poedersui-
ker. Zet weg tot u de love 
cake gaat eten. Serveer 
met een flinke klodder 
yoghurt en strooi er 
granaatappelpitjes over.

INGREDIËNTEN 
• 125 gram roomboter, in 

blokjes en op 
kamertemperatuur

• 325 gram kristalsuiker
• 6 eieren

• 200 gram bloem
• 100 gram amandelmeel

• 5 eetlepels honing
• 2 theelepels 
kaneelpoeder

• 1 theelepel geraspte 
nootmuskaat
• 1 theelepel 

kardemompoeder
• 1 vanillestokje, het merg

• rasp van 1 citroen en 1 
sinaasappel

Yoghurtsausje:
• 250 gram Griekse 

yoghurt
• 3 eetlepels 

poedersuiker
• ½ theelepel 

kardemompoeder 
• pitten van een ½ 

granaatappel

Overig:
• rechthoekige bakvorm 

van circa 20 x 30 cm
• keukenmachine 

• beslagkom
• kleine kom

Deze en andere taartrecepten vindt u op kerkinactie.nl/taarten.



Een nieuw begin voor Razza
Razza is, nadat hij zijn master had afgerond, gaan werken bij de overheid. Hij 
ontdekte dat collega’s veel vragen hadden over zijn christelijk geloof, die hij 
niet wist te beantwoorden. Hij heeft veel studies gevolgd maar nooit meer 

iets met het geloof gedaan. Dat raakte hij langzaam kwijt...

Tot het moment dat een vriend hem vertelde van de OTS-cursus die in een 
dorp vlakbij werd gehouden. Na een aantal lessen heeft hij opnieuw 

gekozen om Jezus te volgen. Hij deelt nu de liefde van Jezus met andere 
mensen die twijfelen over het geloof. 

Dit project staat komende week centraal in de 40dagentijdcampagne van 
Kerk in Actie. Lees meer op kerkinactie.nl/40dagentijd.



BID IEDERE DAG
VOOR IEMAND 

IN UW OMGEVING

vasten in week 7
maandag 15 april tot en met zaterdag 20 april

Vast mee! Bekijk alle mogelijkheden op kerkinactie.nl/vasten.



Zalven hoorde bij het begraven van mensen. In het Oude 
Testament is zalven ook een manier om iemand of iets te heiligen.

“Laat niets mij weerhouden om iets goeds voor U te doen.” 

Deze vrouw doet iets voor Jezus wat ongebruikelijk is. Wat doet u 
deze week anders dan anders? 

Le
ze

n
: M

arc
u

s 14
:1-11

Ze brak het flesje en goot de olie uit over 
zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden 
geërgerd tegen elkaar: 'Waar is deze 
verkwisting goed voor?' 
- Marcus 14:3b-4

MAANDAG 15 APRIL 2019

Verbondenheid en verraad aan één tafel. Heel dicht bij elkaar. 
Herkent u dat ook in uw eigen leven?

“Heer, zorg voor echte verbondenheid binnen mijn familie en 
vrienden, en laat er geen ruimte zijn voor verraad.” 

Met wie voelt u zich echt verbonden? Nodig hem/haar uit voor 
een maaltijd.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 14
:12

-2
6

Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei 
Jezus: 'Ik verzeker jullie: een van jullie, die met 
mij eet, zal mij uitleveren.' 
- Marcus 14:18

DINSDAG 16 APRIL 2019



Narcissen
Narcissen staan voor 

nieuw leven, een nieuw 
begin. Wie wenst u 

een nieuw begin toe? 
Geef een pot narcissen 

cadeau!

NODIG
• weckpot, mason jar of 

een grote jampot
• narcissen

AAN DE SLAG
• vul het glas met water
• stop de narcissen in 

het glas
 

CREATIEF BEZIG ZIJN 
IN DE KERK? 

Liturgische 
bloemschikking kan 
iemand diep raken. 

Vraag de gratis brochure 
aan op 

protestantsekerk.nl/
bloemschikken.



Is het moeilijk om los te laten wat u zelf wilt?

“Laat niet mijn wil, maar Uw wil geschieden in mijn leven.” 

Bid vandaag met de vraag wat God wil voor uw leven. 

Le
ze

n
: M

arc
u

s 14
:2

7-5
2

Hij zei: 'Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, 
neem deze beker van mij weg. Maar laat niet 
gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.' 
- Marcus 14:36

WOENSDAG 17 APRIL 2019

Jezus wordt ter dood veroordeeld en Petrus zegt dat hij Jezus 
niet kent. Sluit de toekomst zich hier? Of kijkt God altijd vanuit een 
toekomst die open is? Wat betekent dat voor uw eigen leven? 

“Dank U wel, dat leugens nooit het laatste woord hebben.” 

Probeer de hele dag niets negatiefs te zeggen en toch eerlijk te zijn. 
Kijktip: kijk vanavond live naar The Passion op NPO.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 14
:5

3
-72

Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem 
gezegd had: 'Voordat een haan tweemaal heeft 
gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen.' En 
toen hem dat te binnen schoot, begon hij te 
huilen. - Marcus 14:72

DONDERDAG 18 APRIL 2019



IK ZAL ER ZIJN



Vandaag is het Goede Vrijdag. Wat betekent dit voor u?

“Heer Jezus, laat uw sterven een nieuw begin zijn voor mij.” 

Sta vandaag stil bij het lijden van Jezus.

Le
ze

n
: P

salm
 10

7:1-9

Pilatus vroeg: 'Wat heeft hij dan misdaan?' 
Maar ze schreeuwden harder: 'Kruisig hem!' 
- Marcus 15:14

VRIJDAG 19 APRIL 2019

Wie is Jezus voor u?

“Laat mij zien wie U werkelijk bent.” 

Luister het lied ‘Stille Zaterdag’ van Gerald Troost, en beleef de 
rest van de dag zonder mobiele telefoon en internet.

Le
ze

n
: M

arc
u

s 15
:2

0
b

-4
7

'Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.' 
- Marcus 15:39

ZATERDAG 20 APRIL 2019

Raakt u ook van streek als u Jezus niet kunt vinden waar u Hem 
verwacht? 

“U bent waarlijk opgestaan, halleluja!” 

Bezoek vandaag een kerkdienst om te vieren dat Jezus leeft.

Le
ze

n
: Lu

c
as 24

Ze vonden het lichaam van de Heer Jezus niet. 
Hierdoor raakten ze helemaal van streek. 
- Lucas 24:3-4

ZONDAG 21 APRIL 2019



U zij de glorie, 
opgestane Heer! 

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!



De veertigdagentijdkalender ‘Een nieuw begin’ is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland, 
mede mogelijk gemaakt door Kerk in Actie, JOP en het Nederlands Bijbelgenootschap.

protestantsekerk.nl 
bijbelgenootschap.nl
debijbel.nl - Lees altijd en overal de Bijbel met de gratis app Mijn Bijbel van het Nederlands 
Bijbelgenootschap. Download de app nu via AppStore of Google Play. 

Samenstelling en redactie
Miranda Ockerse
Tineke van der Stok

Vormgeving
Miranda Ockerse

Druk
Habo DaCosta, Vianen

Beeld
unsplash.com
Foto bij Petrus Vertelt #8: Jaap Schuurman
Foto bij ‘Een nieuw begin voor Cubaanse kerken’: Jaco Klamer/Kerk in Actie
Foto bij ‘Een nieuw begin voor Samuel’: Exodus
Foto bij ‘Een nieuw begin voor kerken in Nederland’: De Haven
Foto bij ‘Een nieuw begin voor Clarisse’: Chantal Spieard

Bronvermelding
Lied 686, Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk. BV Liedboek
Lied 634, ‘U zij de glorie’, Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk. BV Liedboek
De Bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling ©2004/2007,  
Nederlands Bijbelgenootschap.

Deze veertigdagentijdkalender wordt u aangeboden bij Petrus. Petrus is nu een magazine, later 
dit jaar volgt een website en nieuwsbrief. Daarin klinken verhalen van geloof, hoop en liefde in 
de Protestantse Kerk. Gratis abonnee worden? Geef u op via petrusmagazine.nl. 
--
We hebben geprobeerd om van alle teksten de rechthebbenden te achterhalen. 
Mocht u desondanks menen aanspraak te maken op enig recht, neemt u dan contact op via 
t.vanderstok@protestantsekerk.nl.

Colofon




