
sta  op

Op weg naar Pasen
veertigdagentijdkalender 2020





Als je valt wat doe je dan? 
Blijf je kreunend liggen? 

Of sta je op? 

Als je vriend valt wat doe je dan? 
Pak je zijn hand en zeg je: 

Kom sta op? 

Jezus is de vriend die je helpt op te staan. 
Jezus is ook opgestaan. 

Dus kan jij het ook. 

Ruben Vahrmeijer, 11 jaar
deelnemer gedichtenwedstrijd

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We leven toe naar 
Pasen, het feest van Jezus’ opstanding uit de dood.

 Jezus zei ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. 
Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zijn eigen leven voor ons als 

ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. 

De veertigdagentijdkalender roept u op om op te staan en in 
beweging te komen voor anderen. Voor iedere dag vindt u een 

bijbeltekst passend bij het thema, een vraag om over na te denken 
of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een 

gedicht, lied of quote. 

De veertigdagentijdkalender brengt u iedere dag een stapje dichter bij 
het Paasfeest. Een gezegende tijd op weg naar Pasen toegewenst.

Vooraf



Vasten is een beproefde manier om stil te staan bij het lijden en sterven van 
Jezus Christus. 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, koek en snoep. U kunt ook kiezen om iets juist wel te doen, zoals elke 
dag een kaartje sturen of meer tijd met God doorbrengen.

Kerk in Actie start een vastenactie in de Veertigdagentijd. Via de vastenkaart 
houdt u bij hoeveel tijd/geld u bespaart en hoe u opstaat voor 

arbeidsmigranten in de Golfstaten, straatmeisjes in Ghana, kansarme 
kinderen in India, slachtoffers van de burgeroorlog in Zuid-Soedan en 

pioniersplekken in Nederland.

Vasten is niet makkelijk, maar door het samen te doen als gezin of als 
gemeente kunnen we elkaar steunen en inspireren! Doet u mee?

Voor kinderen is er een eigen vastenkaart. 
Beide kaarten kunt u aanvragen via kerkinactie.nl/vasten.

Heel Holland vast... 
omdat we geloven in delen



Maak de opbrengst van uw vastenactie over naar Kerk in Actie, rekening NL89 ABNA 0457 457 457  
o.v.v. Heel Holland Vast. Hartelijk bedankt!

WEEK 1: MINDER SNOEPEN | Geef € 2,- voor iedere dag dat u niet snoept

WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG TOTAAL

WEEK 2: MINDER TV OF SOCIAL MEDIA | Geef € 3,- voor iedere dag dat u geen tv kijkt of social media gebruikt.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG TOTAAL

WEEK 3: MINDER VLEES | Geef € 3,- voor iedere dag dat u geen vlees of vis eet. 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG TOTAAL

WEEK 4: MINDER KLEDING | Ruim uw kledingkast op en geef € 0,50 voor elk kledingstuk dat u weg geeft.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG TOTAAL

WEEK 6: MINDER ALCOHOL | Geef € 2,- voor iedere dag dat u geen alcohol drinkt.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG TOTAAL

WEEK 5: STUUR EEN KAARTJE | Stuur een mooie kaart aan iemand die dat goed kan gebruiken.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

WEEK 7: TIJD MET GOD | Breng deze week meer tijd door met God. Bijvoorbeeld door een stiltemoment.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

Totale opbrengst vastenactie €                        Van harte gefeliciteerd met het resultaat!



Zingen in de Kerk nodigt 
u uit voor prachtige 
paasconcerten van
 The Psalm Project, 

Pearl, Gerald & 
Nelinda Troost, Marcel & 

Lydia Zimmer, 
Lucas Kramer en 

Oden van Salomo & 
de Zandtovenaar.

Kijk voor een concert bij 
u in de buurt op 

zingenindekerk.nl.

Gratis paas-cd

Bijna niemand kent ze: 
de Oden van Salomo. Ook al is het de 
oudste verzameling christelijke 
liederen (80-120 na Christus) die 
bewaard is gebleven. Deze cd vertelt het 
paasverhaal op een unieke manier door 
de Oden heen.
 
Bestel de cd gratis via daarompasen.nl. 
Voor uzelf, of voor een ander. 

Zingenindekerk.nl



MINDER SNOEPEN

vasten in week 1
aswoensdag 26 februari tot en met zaterdag 29 februari

Vast mee! Kijk op kerkinactie.nl/vasten.



STA OP EN SCHITTER
JE LICHT IS GEKOMEN
OVER JOU SCHIJNT
DE LUISTER VAN DE HEER
Jesaja 60:1



Matteüs 6 staat midden in de bergrede. Een lange toespraak waarin 
Jezus doorvraagt en allerlei vrome gewoonten doorprikt. Dit alles met 
één doel: focus niet op wat jij vindt, maar op Gods Koninkrijk en zijn 
gerechtigheid. In de tijd van Jezus waren er drie religieuze verplichtin-
gen: aalmoezen (giften) geven, bidden en vasten. Jezus stelt hier een 
kritische vraag bij: waarom en voor wie doe je dit alles? Als je aalmoe-
zen geeft, bidt en vast, doe het dan met de juiste focus. Doe het ‘in het 
verborgene’. Juist daar ziet en telt God wat jij doet (vs 4, 6 en 18). 

Voor wie staat u op?

Lezen: Matteüs 6:1-6 en 6:16-21

Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten
wat je rechterhand doet. - Matteüs 6:3

WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020, ASWOENSDAG

In de bijbeltekst van vandaag vertelt Jezus wat er zal gebeuren als de 
Mensenzoon komt. Hij zal alle mensen verdelen in twee groepen. De 
ene groep zal deelnemen aan Gods koninkrijk, de andere niet.
Deze tekst kan ervoor zorgen dat u zich afvraagt bij welke groep u 
hoort, en dat u zich lamgeslagen voelt. Doet u wel het goede in uw 
leven? Als u de tekst nogmaals leest, ziet u dat Jezus heel concrete 
voorbeelden geeft. Het kan dus ook klein beginnen. Laat u dus niet 
verlammen door deze bijbeltekst, maar sta op en kom in actie!

Herkent u een van de groepen die Jezus hier noemt in uw eigen 
omgeving? Wat kunt u voor hen doen?

Lezen: Matteüs 25:31-46 

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en 
jullie gaven mij te drinken. - Matteüs 25:35

DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020



40 dagen 
danken met
paastakken

AAN DE SLAG
1. Koop een of meer 
paastakken. 
Verschillende soorten 
takken kunnen 
hiervoor gebruikt wor-
den, zoals kronkelhaze-
laar, wilgentakken, salix 
of magnoliatakken.
2. Zet de takken in een 
grote vaas met water.
3. Hang iedere dag een 
dankpunt aan de tak. Na 
40 dagen heeft u een 
‘boom’ vol zegeningen.

Tip: doe dit samen 
met uw huisgenoten, 
en leef zo samen 
toe naar Pasen.

Hang elke dag een 
dankpunt in de paastak.
Gaat u de uitdaging aan?



Het evangelie volgens Marcus begint met de doop van Jezus. Bij de 
doop speelt de heilige Geest een belangrijke rol. Jezus zal mensen 
dopen met de heilige Geest (Marcus 1:10, Matteüs 3:11, Lucas 3:16 en 
Johannes 1:33). De heilige Geest, of Gods Geest, is een teken van Gods 
aanwezigheid en kracht. Het Griekse woord (de taal van het Nieuwe 
Testament) voor ‘geest’ is pneuma. Dit woord betekent ook wel wind of 
adem. God ‘begeestert’ mensen, en zet ze in beweging. 

De heilige Geest kan mensen aanvuren om op te staan en op pad te 
gaan. Op welke momenten wordt u aangevuurd door de Geest?

Lezen: Marcus 1:1-11

Ik heb jullie  gedoopt  met water, maar hij zal jullie  dopen  met 
de heilige Geest. - Marcus 1:8

VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020

Johannes vertelt uitgebreid over de roeping van de leerlingen door 
Jezus. Andreas herkent hem meteen als de messias. De woorden 
‘Christus’, ‘messias’ en ‘gezalfde’ betekenen allemaal hetzelfde. Deze 
titel verwijst naar de verlosser die mensen in Israël verwachtten. Deze 
verlosser zou het volk bevrijden van de Romeinse overheersing, en de 
nieuwe koning zijn. In de evangeliën, en in het bijzonder in het evan-
gelie volgens Johannes, is dit steeds een twistpunt. Omdat de mensen 
Jezus zien als de messias, gaan de religieuze leiders zich tegen hem 
keren. En dat leidt uiteindelijk tot de dood van Jezus. 

Wat betekenen de woorden ‘Christus’, ‘messias’ en ‘gezalfde’ voor u?

Lezen: Johannes 1:35-51

‘Wij hebben de  messias  gevonden’ (dat is  Christus, ‘gezalfde’). 
- Johannes 1:41

ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020



IN U ALLEEN KUNNEN WIJ VALLEN EN WEER OPSTAAN.
DOOR U ALLEEN STAAN WIJ STERK!
MET U ZULLEN WIJ LEVEN IN UW KONINKRIJK.

Sela
Tekst: Hans Maat & Elbert Smelt



MINDER TELEVISIE
EN/OF SOCIAL MEDIA

vasten in week 2
maandag 2 maart tot en met zaterdag 7 maart

Vast mee! Kijk op kerkinactie.nl/vasten.



 Veel christenen in de 
Golfstaten kunnen niet 
lezen, maar willen wel 
leren over de Bijbel. De 

mondelinge bijbelvertel-
methode Simply the Story 

is dé uitkomst. Mensen 
horen de verhalen, 

begrijpen de belangrijk-
ste lessen en hoe zij deze 
kunnen toepassen in hun 

leven.

De bijbelverhalen worden 
gedeeld met familie ver 
weg, bijvoorbeeld door 

een gesproken 
WhatsAppbericht. 

 

Dit project staat centraal in 
de 40dagentijdcampagne 

van Kerk in Actie. 
Lees meer op 

kerkinactie.nl/40dagentijd.

STA OP VOOR

ARBEIDSMIGRANTEN
IN DE GOLFSTATEN

‘JEZUS ZELF LEGDE GODS 
WOORD UIT DOOR HET 

VERTELLEN VAN GELIJKENISSEN. 
MET SIMPLY THE STORY TREDEN 

WIJ IN ZIJN VOETSPOREN.’
Llandu, vrijwilliger pastoraat 

in vrouwengevangenissen



Jezus heeft net de heilige Geest ontvangen en nu stuurt diezelfde 
Geest hem de woestijn in. Daar treft hij de duivel. Tot drie keer toe 
probeert de duivel hem te verleiden, maar zonder succes. Hoe 
beschermt Jezus zichzelf? Met de woorden ‘Er staat geschreven…’ 
Jezus wapent zich met bijbelteksten. Na drie keer houdt de duivel het 
voor gezien. In Gods Woord zit grote kracht, ook als je te maken krijgt 
met verleidingen.

Hoe haalt u kracht uit Gods Woord?

Lezen: Matteüs 4:1-11

‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat 
klinkt uit de mond van God.’ - Matteüs 4:4

ZONDAG 1 MAART 2020

Een bruiloftsfeest waar de wijn op is, is in bijbelse zin geen feest. 
Geen echt feest, geen feest waar de volheid van het leven gevierd kan 
worden. Misschien herkent u dat uit uw eigen leven. Dat het leven niet 
gevierd kan worden omdat er van alles mis is. Maar Jezus weigert om 
het onrecht te accepteren. Hij doet zijn eerste wonderteken en zorgt 
voor nieuwe wijn. Zo kan het lezen van dit verhaal helpen om hoop 
levend te houden, om verdriet nooit normaal te vinden, om te weten 
dat het anders kan en anders moet. Om te leven met het uitzicht op 
Gods koninkrijk.

Jezus verandert water in wijn. Het is zijn eerste teken, het betekent iets. 
Wat betekent dit verhaal voor u?

Lezen: Johannes 2:1-12

Dit heeft  Jezus  in  Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonder-
teken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn  leerlingen  
geloofden in hem. - Johannes 2:11

MAANDAG 2 MAART 2020



Psalm 23: Helemaal een psalm voor David

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
Groene weiden, hij weet ze te vinden,
hij neemt me mee.
Hij zegt: ‘Hier is het, overvloed, betrouwbaar water.
Je knapt er helemaal van op.’

Hij brengt me verder en wijst me op oude sporen:
‘Volg ze, daarmee kom je uit,
ze brengen je thuis, echt waar.’

Soms in de diepte sluit de duisternis me in,
zit de dood me op de hielen,
maar hij gaat zelf mee.
Onvoorstelbaar, dat hij er niet zou zijn,
Hij wapent me tegen de wanhoop.

Hij nodigt me uit: ‘De tafel is gedekt,
schuif aan, eet mee’, zegt hij.
In geuren en kleuren vertellen we elkaar het verhaal
van de groene weiden.
Hij schenkt nog eens in: mijn beker loopt over,
meer nog: mijn beker is overvloed.
Ik voel me gevolgd: goedheid en liefde zitten me op de hielen.

‘Ik kom terug, dat beloof ik,
ik voel me kind aan huis bij jou.’

Piet van Midden

Uit Met eigen woorden (KokBoekencentrum Uitgevers)



Er ontstaat een misverstand tussen Nikodemus en Jezus. Jezus heeft 
het over opnieuw geboren worden en Nikodemus vat dat letterlijk op. 
Het verhaal wordt misschien iets duidelijker als je weet dat het woord 
dat Jezus gebruikt voor ‘opnieuw geboren worden’, ook ‘van boven’ 
kan betekenen, uit God. Mensen hebben het leven van God gekregen. 
Elke dag krijgen mensen nieuwe kansen van God. De reactie van 
Nikodemus staat niet in dit verhaal, maar hij wordt uiteindelijk een van 
de volgelingen van Jezus die erbij is als Jezus gestorven is.

Hoe kunt u vandaag God danken voor het leven dat Hij u geeft?

Lezen: Johannes 3:1-21

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft 
gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. 
- Johannes 3:16

DINSDAG 3 MAART 2020

In Matteüs 5 begint de ‘Bergrede’. In deze toespraak zet Jezus uiteen 
hoe je moet leven. Dat houdt in dat je hem moet navolgen. Op deze 
navolging legt Matteüs in zijn evangelie veel nadruk. Niet alleen hier aan 
het begin, maar ook aan het einde van het evangelie, in Matteüs 25:31-
46 (27 februari). In de negen gelukwensen (de zaligsprekingen) waar de 
Bergrede mee begint, laat Jezus zien voor wie het echte geluk is. Dat 
zijn niet de mensen die de sterkste zijn, of met wie alles goed gaat. Het 
gaat om mensen die zich inzetten voor de ander, die een zuiver hart 
hebben of die vrede willen stichten. 

Hoe kunt u een van de gelukwensen uit de Bergrede vandaag in de 
praktijk brengen?

Lezen: Matteüs 5:1-16

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen  kinderen  van God
genoemd worden. - Matteüs 5:9

WOENSDAG 4 MAART 2020



Ghanese
Chococake

1. Zet 1 kop thee van 
het theezakje. Giet de 
thee in een kom, en 

week de cranberry’s en 
rozijnen hierin 2 uur. 

2. Zeef het mengsel en 
dep de cranberry’s en 

rozijnen droog.
3. Verwarm de oven 

voor op 175°C.
4. Leg de amandelen 
op een bakplaat en 

rooster ze in 8-10 mi-
nuten, laat iets afkoelen 

en hak ze grof.
5. Klop de slagroom en 

zet in de koelkast.
6. Smelt de choco-
lade en boter in een 
kom boven een pan 
met heet water Roer 

het geheel glad als de 
chocolade gesmolten is 
en laat afkoelen tot dik 

vloeibaar.
7. Spatel de slagroom 
door de afgekoelde 
chocolade en meng 
met de rest van de 

ingrediënten. Stort het 
mengsel op een stuk 
plasticfolie, rol het in 
de folie tot een dikke 
worst van 8-9 cm Ø. 
Laat minimaal 4 uur 

opstijven in de koelkast.

INGREDIËNTEN 
• 1 theezakje

• 100 gram gedroogde cranberry’s
• 100 gram rozijnen

• 100 gram blanke amandelen
• 200 ml slagroom

• 200 gram chocolade, in stukjes
• 125 gram boter, in blokjes

• 180 gram bastognekoekjes, in stukjes
• ½ theelepel chilivlokken

• 1 tl kaneelpoeder
• 1 tl gemberpoeder



Het Onzevader is een van de meest bekende gebeden. In de Bijbel is 
het gebed een bijzondere manier van praten met God. Jezus leert zijn 
leerlingen hoe ze met God kunnen praten. Want God weet wat 
mensen nodig hebben, nog voor ze het aan hem vragen. Het gebed 
begint met de woorden ‘Onze Vader’. Het is geen individueel maar een 
gemeenschappelijk gebed. Als u dit bidt, laat u zien dat u verbonden 
bent met christenen, waar ook ter wereld.  

Wat betekent het voor u als u het Onzevader bidt?

Lezen: Matteüs 6:7-13

Bid  daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam  
geheiligd  worden. - Matteüs 6:9

DONDERDAG 5 MAART 2020

Dit vers kan veel vragen oproepen. Want wie herkent het niet dat er 
onbeantwoorde gebeden zijn? Dat is niet wat Jezus de mensen hier wil 
meegeven. Daarom maakt Hij ook de vergelijking met een kind dat iets 
aan zijn ouders vraagt. Het gaat Jezus om het vertrouwen dat een kind 
in zijn ouders heeft. Dat vertrouwen mogen mensen ook hebben als 
het om God als Vader gaat. Jezus eindigt door te zeggen dat mensen 
het goede moeten doen. Niet alleen als iemand goed is voor hen, maar 
ook door zelf het initiatief te nemen. 

Voor wie kunt u vandaag het goede doen door op te staan en in actie 
te komen?

Lezen: Matteüs 7:7-12

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop 
en er zal opengedaan worden. - Matteüs 7:7

VRIJDAG 6 MAART 2020



Paaskrans

NODIG
• ijzeren ring
• groensoorten
• eitjes
• veertjes
• lint
• wikkeldraad
• warme lijm 

AAN DE SLAG
1. Verdeel het groen in 
kleine bosjes en bind 
deze vast met wikkel-
draad om de ijzeren 
ring.
2. Werk in één richting 
zodat je een mooie 
halve cirkel krijgt.
3. Versier de halve 
groene krans met eitjes, 
veertjes etc. Deze plak 
je vast met warme lijm.
4. Bevestig aan de bo-
venkant van de ring een 
lint waar je de ring mee 
kunt ophangen.



In de tijd van de Bijbel hadden huizen een plat dak. Een balustrade 
moest voorkomen dat je van het dak kon vallen (Deuteronomium 22:8). 
De vier vrienden gaan dus tot het uiterste voor hun verlamde vriend. 
Bij het zien van het geloof van die vrienden zegt Jezus: ‘Vriend, uw  
zonden  worden u  vergeven.’
Als de schriftgeleerden morren dat alleen God mensen kan vergeven, 
geneest Jezus de man zelfs zodat hij kan weer lopen. Zo laat Jezus zien 
dat Hij de Mensenzoon is en zonden kan vergeven.

Welke vrienden gaan tot het uiterste voor u? Wat kunt u voor hen doen?

Lezen: Marcus 2:1-12

Bij het zien van hun geloof zei  Jezus  tegen de verlamde: 
‘Vriend, uw  zonden  worden u  vergeven.’ - Marcus 2:5

ZATERDAG 7 MAART 2020

Onze levensreis gaat soms door woestijnen van moeilijkheden en 
verdriet. Zo is het ook met Jezus’ reis naar Jeruzalem: er is kritiek en 
wantrouwen, en hij voelt dat het nog erger zal worden. Maar dan is er 
een bijzonder moment op een berg: Jezus staat in stralend wit licht, en 
Mozes en Elia voegen zich bij hem. Jezus en zijn leerlingen ervaren op 
de berg iets van God. Petrus wil dat het zo blijft: hij wil tenten opzetten 
om op de berg, in dat stralende licht, te blijven. Maar het is de bedoe-
ling dat Gods tent bij de mensen wordt opgezet, dat Gods licht en 
Gods liefde komen in de donkere dalen van de wereld. Jezus zegt: 
‘Sta op’ en neemt hen mee, om te werken aan hun opdracht. 

Wanneer ervaart u God in uw leven?

Lezen: Matteüs 17:1-9

Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie 
hoeven niet bang te zijn.’ - Matteüs 17:7

ZONDAG 8 MAART 2020



MAAR JEZUS ZEI: 
‘IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN. 

WIE IN MIJ GELOOFT ZAL LEVEN, 
OOK WANNEER HIJ STERFT, 

EN IEDER DIE LEEFT EN IN MIJ GELOOFT 
ZAL NOOIT STERVEN. GELOOF JE DAT?’

JOHANNES 11:25-26



MINDER VLEES

vasten in week 3
maandag 9 maart tot en met zaterdag 14 maart

Vast mee! Kijk op kerkinactie.nl/vasten.



Voor mensen die (bijna) 
nooit in de kerk komen is 

het vaak lastig om een 
kerkdienst bij te wonen. 

Met pionieren zetten kerken 
een stap naar buiten. De 

kerk komt naar de mensen 
toe. 

Pioniersplek Heilig Vuur 
West in de stadswijk Oud-

West in Amsterdam 
organiseert een 

maandelijkse cafébijeen-
komst waar mensen samen 

een bijbelgedeelte lezen 
en bespreken. Ook zijn er 

buurtmaaltijden en 
inspiratieavonden met 

veel ruimte voor 
ontmoeting en onderling 

gesprek. 
 

Dit project staat centraal 
in de 40dagentijdcampagne 

van Kerk in Actie. 
Lees meer op 

kerkinactie.nl/40dagentijd.

‘AL ZITTEN ER MAAR VIER 
MENSEN, DIE VIER MENSEN 

KOMEN HUN HUIS UIT OM TE 
ONTMOETEN, TE DELEN OF 

SAMEN TE BIDDEN.’
bezoeker Heilig Vuur West

STA OP VOOR KERKEN
DIE EEN STAP NAAR

NAAR BUITEN ZETTEN



Jezus gebruikt in zijn verhaal een voorbeeld over het zaaien van zaad. 
In de tijd van de Bijbel zaaiden boeren handmatig. Daardoor kwam er 
ook zaad op de weg terecht, of tussen de stenen. Hoewel een deel van 
het zaad niet goed terechtkomt, komt het grootste deel wel terecht. 
Die mensen dragen vrucht. Het gaat er in deze gelijkenis niet om dat 
alle mensen evenveel vruchtdragen. Als mensen maar vruchtdragen en 
Gods woorden in hun leven omzetten in daden.

Welke bijbeltekst kunt u vandaag omzetten in daden?

Lezen: Marcus 4:1-20

Maar er zijn ook mensen die zijn als het  zaad  dat op goede 
grond is gezaaid. Marcus 4:20

MAANDAG 9 MAART 2020

Jezus geneest een man in Betzata, een bad in de stad Jeruzalem. In dit 
bad worden mensen genezen: blinden, kreupelen en misvormden. Zo-
dra het water gaat bewegen, moet iemand als eerste het water ingaan 
om beter te worden. Voor de man die al 38 jaar ziek is, is het onmoge-
lijk om het water in te komen. Hij heeft geen vrienden of familieleden 
die hem het water in kunnen tillen. En toch blijft de man in Betzata 
wachten en hopen op een wonder. Als Jezus dan tegen hem zegt ‘Sta 
op, pak uw mat op en loop’, staat de man meteen op en gaat weg. 

Herkent u de eenzaamheid van de man? Dan is het wellicht een troost 
om te weten dat u niet de enige bent. Bent u zelf niet eenzaam? Wat 
zou u dan kunnen doen voor mensen die wel eenzaam zijn?

Lezen: Johannes 5:1-18

Jezus  zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ - Johannes 5:8

DINSDAG 10 MAART 2020



Met U wil ik opstaan
Jezus Christus, met U wil ik opstaan

tegen nood en dood
tegen marteling en lijden

tegen armoede en ellende
tegen haat en terreur

tegen twijfel en berusting
tegen onderdrukking en dwang.

Met U wil ik opstaan tegen alles wat het leven hindert.
Met U wil ik instaan voor alles wat het leven stimuleert.

Wees Gij met mij, opdat ik met U opsta.

Anton Rotzetter 
Uit Medemens 6

Vraag Medemens 6 gratis aan via protestantsekerk.nl/medemens.



Verzamelen biedt slechts schijnzekerheid. Het is of-of, terwijl wij vaak 
denken en-en. Op God vertrouwen én op aardse zaken. Jezus maakt 
er een keuzemoment van. Op God vertrouwen in plaats van op bezit 
geeft ruimte – God zorgt. Zie ik daar niet dagelijks vele tekenen van? 
Het betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor hoe ik mijn geld en 
energie besteed. Focus op God. Hij blijft, juist waar alles afbreekt. Doe 
wat Hij je vraagt: sta op en deel!

Hoe kunt u in uw keuzes laten zien dat u verantwoordelijkheid neemt 
voor hoe u geld en energie besteedt?

Lezen: Matteüs 6:19-23

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. - Matteüs 6:21

WOENSDAG 11 MAART 2020, BIDDAG

Jezus is uitgeweken naar de omgeving van Tyrus. En daar komt een 
vrouw naar hem toe die wil dat Hij haar dochter geneest. Jezus 
reageert op een manier die bot en hard overkomt. Hij wijst de vrouw af, 
en zegt dat Hij alleen gekomen is voor de mensen van zijn eigen volk. 
Toch laat Hij zich door deze vrouw overtuigen. De kruimels zijn voor 
haar genoeg. Ze hoeft niet de hoofdprijs. Ze hoeft ook niet alles, ze 
hoeft niet als eerste. Voor de kinderen blijft er meer dan genoeg over 
als ook de honden mee mogen delen in de feestvreugde. 

Soms moeten we genoegen nemen met minder dan we verwacht, 
gehoopt of voor gebeden hebben. Hoe gaat u daarmee om?

Lezen: Marcus 7:24-30

‘Heer, de  honden  onder de  tafel  eten toch de kruimels op die 
de  kinderen  laten vallen.’ - Marcus 7:28

DONDERDAG 12 MAART 2020



Soedanese
pindamacarons

Pinda’s, bekend als 
Ful-Sudani, zijn een 
populaire snack in 

Soedan, en er kunnen 
heerlijke macarons mee 

worden gemaakt.

1. Verwarm de oven 
voor op 180°C.

2. Rooster de pinda’s 
kort onder de grill of in 
de koekenpan en hak 

ze grof.

3. Klop het eiwit 
schuimig met een 

snufje zout en lepel er 
voorzichtig de 

poedersuiker, de 
vanillesuiker en 

amandelessence door.
Voeg de pinda’s toe.

4. Leg bakpapier op een 
bakplaat en vet het in. 
Maak met behulp van 
een theelepel kleine 

hoopjes van het 
pindamengsel op het 

bakpapier, druk ze iets 
plat. Bak de 

koekjes in 20-25 
minuten goudbruin.

INGREDIËNTEN 
• 250 gram ongezouten, 

gebrande pinda’s
• 3 eiwitten

• 1 snufje zout
• 125 gram poedersuiker

• 1 zakje vanillesuiker
• 1/2 theelepel amandelessence



Zegenen betekent in de Bijbel dat iemand iets goeds over een ander 
uitspreekt, en het is een manier om God te danken. Dat Jezus hier 
kinderen zegent, is heel bijzonder. In de tijd van de Bijbel telden kinde-
ren niet echt mee. Maar Jezus wil iets anders laten zien. Als mensen in 
Gods koninkrijk willen komen, moeten ze inzien dat ze afhankelijk zijn 
van God. Dingen als macht en rijkdom in de wereld doen er niet toe. 
Daarom zegt Hij dat mensen moeten worden als een kind. 

Welke kinderen kunnen voor u een voorbeeld zijn, bijvoorbeeld in uw 
kerk of in uw buurt?

Lezen: Marcus 10:13-16

Jezus zei: ‘Laat de  kinderen  bij me komen, het  koninkrijk van 
God  behoort toe aan wie is zoals zij.’ - Marcus 10:14

VRIJDAG 13 MAART 2020

In deze bijbeltekst gebruiken de farizeeën en herodianen de Romeinse 
belasting als voorbeeld, omdat ze Jezus op de proef willen stellen. Als 
Hij toegeeft dat belasting betalen goed is, zou het volk zich tegen hem 
kunnen keren. Maar als Hij zegt dat mensen geen belasting hoeven 
te betalen, kan Hij opgepakt worden door de Romeinen. Maar Jezus 
doorziet hen, en stelt een wedervraag. Zo blijft Hij in gesprek met de 
mensen om hem heen, en kan Hij niet beschuldigd worden van op-
stand tegen de Romeinse keizer.

Wat zou u aan God kunnen geven dat hem toebehoort?

Lezen: Marcus 12:13-17

Jezus zei: ‘Geef wat van de  keizer  is aan de  keizer, en geef aan 
God wat God toebehoort.’ - Marcus 12:17

ZATERDAG 14 MAART 2020



 Jane werd op haar 38e jaar 
al weduwe en staat er nu 
alleen voor met haar vier 

kinderen in een 
Zuid-Soedanees dorp. Ze 
kreeg droogtebestendig 

zaaizaad, gereedschap en 
een landbouwtraining. 

Samen met zes andere 
vrouwen werkt ze op een 
gezamenlijk stuk grond, 

waar ze spinazie, tomaten, 
kool en bonen verbouwen. 
Ze verkopen een deel van 

de oogst op de markt. Jane 
kan daardoor schoolgeld 

voor haar kinderen betalen. 

De vrouwen sparen nu voor 
een waterpomp, zodat ze 
hun groenten makkelijker 

water kunnen geven.
 

Dit project staat centraal in 
de 40dagentijdcampagne 

van Kerk in Actie. Lees meer 
op kerkinactie.nl/

40dagentijd.

STA OP VOOR BOEREN

EN BOERINNEN

IN ZUID-SOEDAN

JANE KAN NU 
SCHOOLGELD VOOR 

HAAR KINDEREN BETALEN.



MINDER KLEDING
Bedenk hoe lang u vanaf nu geen nieuwe kleding meer koopt. 
En ga uw kledingkast eens door om te kijken of u anderen blij 
kunt maken met uw kleding. 

vasten in week 4
maandag 16 maart tot en met zaterdag 21 maart

Vast mee! Kijk op kerkinactie.nl/vasten.



Tip: sta op en ga op pad
Maak een pelgrimstocht door het Hoge Noorden, 
loop een Pinksterpad op Goeree-Overflakkee of 

slenter langs de Leidse singels. 

De volledige routebeschrijvingen vindt u op 
protestantsekerk.nl/wandeling.



De Samaritaanse vrouw heeft iets te verbergen. Jezus raakt die zere 
plek juist aan. Ze heeft vijf mannen gehad en de zesde is haar man 
niet. Dit is wat haar belemmert aan het volle leven deel te nemen. Dat 
maakt dat ze aan het levende water, het echte leven, niet toekomt. 
Daar hunkert de vrouw juist naar. Hoe krijgt ze daar deel aan? ‘Ik ben 
het levende water’, zegt Jezus. ‘Ik ben het die met u spreekt.’ Nu voelt 
ze zich gekend en bemind. Ze heeft een stem gehoord die haar kent.

Waar hoort u de stem van Jezus in uw leven?

Lezen: Johannes 4:5-26

Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit 
water opwelt dat eeuwig leven geeft. - Johannes 4:14b

ZONDAG 15 MAART 2020

De schriftgeleerde wil van Jezus weten wat de belangrijkste regel in de 
wet is, en er ontstaat een mooi gesprek. Jezus antwoordt door twee 
regels te citeren: uit Deuteronomium 6:5 en Leviticus 19:18: liefde voor 
God en liefde voor de naaste. Deze regels zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Ze zijn bedoeld als basis vanwaaruit mensen de hele wet 
moeten zien. De hele wet doet er dus toe, maar altijd vanuit deze lief-
de. Dat betekent niet dat het altijd makkelijk is om God lief te hebben 
en je naaste als jezelf. Maar door dit gesprek wordt toch weer een klein 
stukje van Gods koninkrijk zichtbaar.

Hoe kunt u deze twee regels vandaag concreet maken?

Lezen: Marcus 12:28-34

Het op een na belangrijkste is dit: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 
- Marcus 12:31

MAANDAG 16 MAART 2020



EEN RECHTVAARDIGE KOMT 
ZEVENMAAL TEN VAL, MAAR 
TELKENS STAAT HIJ OP.
SPREUKEN 24:16



De twee blinde mannen roepen Jezus eerst door te zeggen: ‘Zoon van 
David!’ Deze naam is belangrijk, vooral in het Matteüs-evangelie. Mat-
teüs wil met deze titel laten zien dat Jezus verbonden kan worden met 
koning David. Uit de familie van David zou een koning komen die het 
oorspronkelijke rijk van Israël zou herstellen. De tweede naam die de 
twee mannen gebruiken, is ‘Heer’. En die naam is minstens zo bijzon-
der. Het laat zien dat Jezus helemaal bij God hoort. Het is een van de 
belangrijkste titels die Jezus krijgt in het Nieuwe Testament. 

Met welke naam wilt u Jezus aanspreken? En wat betekent die naam 
voor u?

Lezen: Matteüs 9:27-31

Twee blinden riepen luidkeels: ‘Heb medelijden met ons,  Zoon 
van  David!’ - Matteüs 9:27

DINSDAG 17 MAART 2020

Het verhaal over Jezus die veel mensen te eten geeft, komt in alle 
evangeliën voor. Matteüs en Marcus vertellen het zelfs twee keer.
In het evangelie volgens Johannes speelt een jongen een hoofdrol. 
Hij heeft vijf broden en twee vissen bij zich. Daarvan krijgen vijfduizend 
mannen, en daarbij ook nog allerlei vrouwen en kinderen, te eten.
Een jongen die vanwege zijn leeftijd eigenlijk niet meetelde in de 
maatschappij zorgt ervoor dat duizenden mensen te eten krijgen. Zo 
heeft iets kleins grote gevolgen.

Met welke kleine actie kunt u vandaag iets in gang zetten voor een 
ander?

Lezen: Johannes 6:1-15

Jezus  nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde 
het brood onder de mensen. - Johannes 6:11

WOENSDAG 18 MAART 2020



Gebed van Franciscus

God,
laat mij een instrument zijn
van uw vrede,
waar haat heerst,
laat mij liefde zaaien,
waar onrecht is,
vergeving schenken,
waar ruzie is, eensgezindheid,
waar twijfel is, vertrouwen,
waar wanhoop is, hoop,
waar duisternis is, licht,
waar droefheid is, vreugde.

Uit Vertrouwen
uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland



Jezus komt ineens naar hen toe: in het duister, lopend over het water. 
Geen wonder dat de leerlingen in paniek raken. Als het echt Jezus is, 
wil Petrus naar hem toe. Maar als Petrus over het water loopt, wordt 
ook hij bang. Jezus’ reactie lijkt er een van boosheid te zijn: 
‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ Maar tegelijkertijd grijpt 
Jezus Petrus meteen vast. Dat Jezus Petrus vastgrijpt, kan troost bieden 
in uw leven. Als u twijfelt in uw geloof, is Jezus er om u op te vangen.

Wanneer heeft u voor het laatst getwijfeld? Hoe kan dit verhaal u dan 
helpen?

Lezen: Matteüs 14:22-33

Meteen sprak  Jezus  hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet 
bang!’ - Matteüs 14:27

DONDERDAG 19 MAART 2020

Het verhaal van vandaag staat op een scharnierpunt in het evangelie 
volgens Matteüs. Want direct voor dit bijbelgedeelte staat het verhaal 
over de verheerlijking op de berg. Maar dan, na de afdaling, is Jezus 
weer midden in het gewone leven. Er komt een vader op hem af die 
Jezus smeekt zijn zoon te genezen. En dat doet de man door deze 
woorden: ‘Heer, heb medelijden.’ In het Grieks staan daar de woorden 
‘kyrie eleison’. Deze vader legt zijn nood bij God neer. En Jezus luistert 
naar hem, en geneest de zoon. Zo laat Hij opnieuw iets zien van een 
geopende hemel.

Waarvoor wilt u vandaag ‘Heer ontferm u’ zeggen?

Lezen: Matteüs 17:14-20

‘Heer, heb medelijden met mijn zoon.’ - Matteüs 17:15

VRIJDAG 20 MAART 2020



Ghanese
gemberkoekjes
1. Zeef de tarwebloem 
boven een diepe kom 

en meng de gist erdoor.
2. Snijd de boter in 

stukjes en voeg toe aan 
de bloem. Meng met 
een keukenmachine.

3. Voeg de kaneelpoe-
der, gemberpoeder, 

vanillepoeder en bas-
terdsuiker toe en meng.

4. Doe het ei erbij en
meng goed.

5. Voeg de suikerstroop 
toe en meng goed.
6. Doe een beetje 

bloem op een grote 
snijplank en maak een 
dikke rol van de koek-
jesdeeg. Pak de rol in 
met huishoudfolie en 

laat 1 uur in de koelkast 
rusten.

7. Verwarm de oven 
voor op 150 graden.
8. Haal de rol uit de 
koelkast en snijd er 

schijfjes van van een 
halve centimeter dik.

9. Leg ze op bakpapier 
in de oven en bak ge-
durende 20 minuten.

Even laten afkoelen
 en eet smakelijk !

INGREDIËNTEN 
• 300 gram tarwebloem

• 150 gram basterdsuiker
• 2 el droge gist

• 1 zakje vanillesuiker
• 4 el gemberpoeder

• 2 el kaneelpoeder
• 165 gram boter

• 1 ei
• 2 el suikerstroop

Tip:
Versier de koekjes met het 

afgebeelde Adinkra symbool voor 
God van suiker of cacao. Dat maakt 

de koekjes nog meer Ghanees!
Kijk op internet voor afbeeldingen. 



Jezus geneest een man op sabbat. In Genesis 2:3 staat dat de sabbat 
een heilige dag is. Daarom mogen mensen en dieren niet werken op 
die dag (zie Exodus 20:8-10). Jezus doet vaak dingen op sabbat die vol-
gens de farizeeën en schriftgeleerden niet mogen. Zo plukt Hij koren 
(Lucas 6:1-5), en geneest Hij mensen (Lucas 13:10-17 en Lucas 14:1-6).  
Jezus wil de rust op de sabbat niet afschaffen, maar er goede dingen 
naast zetten. Hij wil mensen boven de regels stellen.

Hoe kunt u goed doen in uw eigen leven?

Lezen: Lucas 6:6-11

Jezus zei: ‘Ik vraag u of men op  sabbat  goed mag doen of
kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten gaan.’
- Lucas 6:9

ZATERDAG 21 MAART 2020

Jezus ziet de blindgeboren man en zendt hem naar Siloam. Daar ziet 
hij voor het eerst licht. Ziekte en handicaps beperken de mens om 
zelfstandig invulling te geven aan het leven. Zien wij wat dat voor hen 
betekent en hoe wij kunnen bijdragen aan ver-licht-ing? Of zijn wij blind 
voor de nood van de ander en lopen we hen voorbij? Jezus was bereid 
zijn handen vuil te maken. Maar zat de kracht van het wonder in dat 
papje van spuug en aarde? Of gebeurde het wonder toen de blindge-
borene opstond en gehoor gaf aan Jezus’ woord: ‘Ga en was jezelf’? 
De farizeeën jagen hem weg, maar dan wordt hij opnieuw ‘gezien’ 
door Jezus. Meer nog dan de genezing wordt hem nu geschonken: 
het ware zicht op Jezus, de Mensenzoon, het licht voor de wereld.

Hoe heeft u oog voor de mensen in uw omgeving?

Lezen: Johannes 9:1-13 en 9:26-39

Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. 
- Johannes 9: 5

ZONDAG 22 MAART 2020



Lenteschaapje
haken

AAN DE SLAG
R1. 6v in magische ring
R2. *2v in elke v 
*herhaal 6x (12)
R3. *2v in elke v
*herhaal 6x (18)
R4. *2v in v, 1v 
*herhaal 6x (24)
R5. *2v in v, 3v
*herhaal 6x (30)
R6. *4v, 2v in v
*herhaal 6x (36)
R7. *2v in v, 5v
*herhaal 6x (42)
R8. *3v, 2v in v, 3v
*herhaal 6x (48)

Afhechten (zie foto 1)

Haak nog een tweede 
rondje, maar hecht nu 
niet af, leg beide delen 
met de verkeerde kan-
ten op elkaar en haak ze 
samen met een vaste. 
Vul het lijfje licht op 
tijdens het dicht haken.

Bekijk het volledige
haakpatroon op 
protestantsekerk.nl/
lenteschaapje.

NODIG
• katoen, twee kleuren

• haaknaald 2,5
• veiligheidsoogjes 6 mm, of zwarte 

kraaltjes
• vulling

• borduurnaald

Gebruikte steken
• v = vaste

• hv = halve vaste
• 2v in 1 = 2vasten in 1 steek 

(meerder in 1 steek)
• 2v samen = 2v samen haken
(minderen over twee steken)

foto 1



STUUR EEN KAARTJE
Koop of maak een mooie kaart en stuur die 

aan iemand die dat goed kan gebruiken.

vasten in week 5
maandag 23 maart tot en met zaterdag 28 maart

Vast mee! Kijk op kerkinactie.nl/vasten.

Kerken sturen jaarlijks paasgroetenkaarten naar 
gedetineerden. Zo’n paasgroet doet goed. 

Doe mee en bestel kaarten op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.



Hetvakantiebureau.nl 
organiseert al vele tientallen 

jaren vakantieweken voor 
mensen die niet (meer) 

eenvoudig zelfstandig op 
vakantie kunnen of 

durven gaan omdat ze 
afhankelijk zijn van 

dagelijkse zorg of een klein 
sociaal netwerk hebben. 

Ook zijn er vakanties voor 
mantelzorgers met hun 

partner, mensen met een 
lichamelijke of visuele 

beperking en gezinnen die 
leven op bijstandsniveau. 

Vele vrijwilligers zorgen met 
liefde en aandacht voor de 
organisatie en begeleiding 

bij activiteiten. 

Dit project staat centraal in 
de 40dagentijdcampagne 

van Kerk in Actie. 
Lees meer op 

kerkinactie.nl/40dagentijd.

STA OP EN GEEF
EEN VAKANTIE VAN

ONSCHATBARE

‘AL DIE NIEUWE CONTACTEN,
DE PERSOONLIJKE AANDACHT,
DE SFEER: WAT EEN WARM BAD.

EENMAAL THUIS KAN IK HIER 
NOG HEEL LANG OP TEREN.’

een deelnemer

WAARDE



Jezus vertelt aan zijn leerlingen hoe je goede en slechte mensen kunt 
herkennen. Jezus eindigt deze gelijkenissen met een zin die in onze 
taal een spreekwoord geworden is: ‘Want waar het  hart  vol van is daar 
loopt de mond van over.’ En dat is natuurlijk niet voor niets, want dit is 
heel herkenbaar. Zowel voor mooie en leuke dingen, als voor roddels 
of geheimen. Jezus wil zijn leerlingen hiervoor waarschuwen: probeer 
een goed mens te zijn. En laat dat zien door het goede te doen.

Welke goede dingen kunt u vandaag in woord of daad laten zien?

Lezen: Lucas 6:39-49

Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn  hart  
het goede voort. - Lucas 6:45

MAANDAG 23 MAART 2020

Een jongen wordt opgewekt uit de dood. Jezus komt een rouwstoet 
tegen, want de enige zoon van een weduwe is overleden en wordt de 
stad uitgedragen. Een zoon kon voor zijn moeder opkomen. Nu deze 
vrouw geen man én geen zoon meer heeft, is haar leven als het ware 
stilgezet. Als Jezus de vrouw ziet, wordt Hij door medelijden bevangen. 
Diep van binnen voelt Hij met haar mee. Meelijden in de meest 
letterlijke zin van het woord. En daarom zet Jezus deze rouwstoet 
letterlijk stil en en geeft Hij de vrouw haar zoon terug. Zo heeft de dood 
niet het laatste woord.

Welke mensen in uw omgeving ervaren nu dat hun leven stilgezet is? 
Wat kunt u voor hen doen?

Lezen: Lucas 7:11-17

Toen de  Heer  haar zag, werd hij door medelijden bewogen en 
zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’ - Lucas 7:13

DINSDAG 24 MAART 2020



Sta op!
Zoveel wat ons kan verlammen.

Zoveel wat ons terneer kan slaan.
Noem het maar, Ik ken je wel.

De wereld staat in brand, de vlammen hoog.
Hier in mijn hart en ver daarbuiten.

Wij strijden tegen elkaar, uitzichtloos.
Geen overwinnaars, ze zijn er nooit geweest.

Terneergeslagen, uitgeput zijn wij.

Dwars door het duister, de wanhoop,
trek Ik een spoor van licht.

Geef Mij je hand, sta op en loop!
Pak de handen van de mensen om je heen.

Loop samen de morgen in, het licht tegemoet.

Dian Voet
deelnemer gedichtenwedstrijd



Jezus is in het gebied van de Gerasenen. In niet-Joods gebied. Zodra 
Jezus voet aan land zet, komt er meteen iemand naar hem toe die 
bezeten is door een heleboel demonen. En die demonen herkennen 
en erkennen dat Jezus Zoon van de allerhoogste God is. 
Als Jezus de man genezen heeft, wil de man met hem mee. Maar in dit 
verhaal stuurt Jezus de man naar huis. En dat doet de man: hij maakt 
overal in de stad bekend wat Jezus voor hem gedaan heeft. Zo wordt 
het goede nieuws over Jezus ook bekend in niet-Joods gebied.

Hoe kunt u in uw eigen omgeving vertellen wie Jezus voor u is?

Lezen: Lucas 8:26-39

Jezus zei: ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u 
heeft gedaan.’ - Lucas 8:39

WOENSDAG 25 MAART 2020

Jaïrus wil dat Jezus met hem meegaat, want zijn dochter ligt op ster-
ven. Maar als Jezus bij het huis aankomt, blijkt dat het meisje al gestor-
ven is. Toch gaat Jezus naar binnen en neemt alleen haar ouders en 
drie leerlingen mee: Jakobus, Johannes en Petrus. Deze drie leerlingen 
zijn vaker als enige mee met Jezus op bijzondere momenten. Als Jezus 
het meisje opgewekt heeft, moeten haar ouders haar te eten geven. 
Dit lijkt een detail, maar eten, en vooral samen eten, heeft in de Bijbel 
soms een extra betekenis. Het voor elkaar zorgen en met elkaar delen, 
laat iets zien van Gods toekomst. Het weerspiegelt iets van de hoop en 
de verwachting waar de Bijbel altijd weer over spreekt.

Met wie kunt u deze week samen eten om Gods toekomst te laten 
zien?

Lezen: Lucas 8:40-42 en 8:49-56

Hij nam haar hand vast en zei met luide stem: ‘Meisje, sta op!’ 
- Lucas 8:54

DONDERDAG 26 MAART 2020



De kruik die stuk was
Een waterdrager moet elke dag voor zijn meester naar de rivier om water 
te halen. Aan weerszijden van zijn lichaam hangt een kruik aan een hou-

ten juk. De ene kruik zo goed als nieuw, puntgaaf en zonder lek, de andere 
kruik oud en gebarsten en met een klein gaatje erin. Bij thuiskomst blijkt de 
helft van deze kruik al leeg, en dat doet de oude kruik veel verdriet. Op een 
dag kan hij het niet meer voor zich houden en zegt tegen de waterdrager: 
“Meester, ik schaam me zo.” “Maar waarom dan toch?” vraagt de waterdra-
ger. “Omdat ik niet in de schaduw van de andere kruik kan staan. Hij levert 
dagelijks de volle inhoud water af, terwijl ik onderweg steeds water verlies.” 
De waterdrager antwoordt: “Dat weet ik toch al lang. En toch heb ik je al die 
tijd graag willen gebruiken. Zijn die mooie bloemen langs de weg je dan niet 
opgevallen? Ze groeien alleen maar aan jouw kant. Enige tijd geleden heb ik 
daar zaad uitgestrooid. Jij hebt ze elke dag begoten, en nu kan ik straks een 

prachtig boeket plukken voor mijn heer.” 

Zo heeft de gebarsten kruik het nog nooit bekeken. Hij heeft die bloemen 
wel zien groeien, maar dat zijn meester hem bewust in dienst heeft 

gehouden en ondanks zijn gebrek toch kan gebruiken, was nog nooit in 
hem opgekomen.

Uit Vertrouwen
uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland



Jezus gaat naar Jaïrus en er gaan veel mensen met Hem mee. Er 
ontstaat een grote drukte, en in die drukte raakt een vrouw Jezus aan. 
Ze is al twaalf jaar ziek omdat ze bloed verliest. Deze vrouw stond door 
haar ziekte waarschijnlijk buiten de samenleving. Door bloedverlies was 
een vrouw onrein. En dus moest ze afgezonderd leven, kon ze nie-
mand aanraken. Want dan zou ze andere mensen onrein maken. Des 
te meer bijzonder dat ze Jezus wel aanraakt! En dat Jezus het opmerkt 
in deze grote groep. Dankzij haar grote geloof is ze gered en genezen.

Welke mensen staan buiten de samenleving? Wat kunt u doen?

Lezen: Lucas 8:43-48

Hij zei tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in  vrede.’ 
- Lucas 8:48

VRIJDAG 27 MAART 2020

Dit verhaal lijkt op Lucas 9:1-6. Daar stuurt Jezus de bekende twaalf 
leerlingen op pad. Deze getallen hebben allebei een betekenis. Twaalf 
staat voor ‘volheid’. En het getal komt ook voor bij de twaalf stammen 
van het volk van Israël. Het getal 72 is ook symbolisch op te vatten. Het 
doet denken aan het aantal families dat van Noach afstamt (Genesis 
10:32). Hiermee laat de evangelist Lucas dus zien dat het niet langer 
alleen om het volk van Israël gaat, maar dat Jezus mensen naar de hele 
wereld stuurt.

Hoe kunt u Gods goede nieuws verder vertellen?

Lezen: Lucas 10:1-11

De Heer stelde 72 anderen aan, die hij twee aan twee voor zich 
uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen 
te gaan. - Lucas 10:1

ZATERDAG 28 MAART 2020



Opstaan tegen de dood
Natuur weet het al
kan niet wachten
niet veertig dagen lang
heeft geen woorden nodig
weet van licht
staat op
voor dag en dauw
al in het eerste sneeuwklokje
dwars tegen de winter in

dan is er weldra geen houden meer aan
heeft de dood het nakijken
barst de aarde open
in bloei na bloei

ondertussen 
gaan mensen een weg veertig dagen 
voeden zich met verhalen
leeftocht voor de levensweg 
van zaad dat sterft om vrucht te dragen en
liefde door geen onmacht te temmen
en dat dat bestaan kan: opstaan tegen de dood.
En dat zij kunnen doen aldus.

Piet Posthuma



MINDER ALCOHOL

Vast mee! Kijk op kerkinactie.nl/vasten.

vasten in week 6
maandag 30 maart tot en met zaterdag 4 april



Dorcas groeide op bij haar 
oma in het arme 

noorden van Ghana. Omdat 
ze voor haar uitzet wilde 

sparen, besloot ze naar de 
hoofdstad Accra te reizen. 

Twee jaar lang werkte ze 
overdag als drager op de 

markt. ‘s Nachts sliep ze in 
een vies hok. Medewerkers 

van een opvangcentrum 
vroegen meermalen of ze 

mee wilde gaan. Pas na drie 
keer durfde ze de stap te 

wagen. Ze leerde het kap-
persvak. 

Dorcas is nu 21 jaar en 
woont weer in het noorden. 

Ze heeft een dochtertje 
van 3 en loopt nu stage bij 
een kapster om de laatste 

kneepjes van het vak te 
leren. 

Dit project staat centraal in 
de 40dagentijdcampagne 

van Kerk in Actie. 
Lees meer op 

kerkinactie.nl/40dagentijd.

STA OP VOOR
STRAATMEISJES

IN GHANA

ZE IS BLIJ DAT ZE NIET MEER 
OP STRAAT LEEFT, MAAR 

KAPSTER IS. ZE DROOMT VAN 
EEN EIGEN KAPSALON.



De verschillende reacties van de vrouwen en de mensen om Jezus 
heen zijn herkenbaar wanneer we denken aan onze eigen rouwervarin-
gen. Het gevoel dat God ver weg is, afwezig. De hoop wellicht dat Hij 
wél iets kan betekenen. Jezus lijkt misschien ver en onverschillig, maar 
Hij is er (al is het op zijn tijd en niet de onze). Jezus is er in het verdriet 
en huilt mee. Jezus is de opstanding en het leven. Niet alleen maar ‘sta 
op’, nee er komt iets achteraan. Léven, dat is wat we bij hem vinden. 

In wie herkent u zich het meest in dit verhaal, in Marta die Jezus 
opzoekt of in Maria die vol vragen zit?

Lezen: Johannes 11:1-4 en 11:17-44

‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal 
leven, ook wanneer hij sterft.’ - Johannes 11:25

ZONDAG 29 MAART 2020

De wetsleraar wil weten wie zijn naaste is. Daarom vertelt Jezus een 
gelijkenis. En in die gelijkenis doen de twee mannen van wie je het 
verwacht niet het goede, maar een Samaritaan. De Samaritanen 
stamden af van een van de stammen van Israël. Ze hielden zich dan 
ook aan de wet, de vijf boeken van Mozes. Maar toch waren ze een 
vijand van het volk van Israël. Beide groepen vonden dat zij het echte 
geloof behouden hadden. Dat dus een Samaritaan helpt, moet de 
wetsleraar verrast hebben. 

Wanneer bent u voor het laatst verrast door woorden uit de Bijbel?

Lezen: Lucas 10:25-37

Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het 
slachtoffer van de rovers? - Lucas 10:36

MAANDAG 30 MAART 2020



DE HEER HOUDT DE WACHT
OVER JE GAAN EN JE KOMEN
VAN NU TOT IN EEUWIGHEID

PSALM 121:8

In het vakantieboekje ‘Op reis met Petrus’ staat voor 
28 dagen een bijbeltekst over geloof, hoop en liefde met 
een vraag of opdracht om over na te denken. Daarnaast 
staan er mooie liederen, gedichten, tips of puzzels in 
voor tijdens de vakantie. Vraag het boekje gratis aan via 
protestantsekerk.nl/vakantieboekje.



Zacheüs was een hoofdtollenaar: iemand die werkte voor de Romei-
nen en daar zelf ook beter van werd. Mensen hadden een hekel aan 
hem. Toch wil hij Jezus zo graag ontmoeten dat hij opstaat, snel voor-
uit loopt en in een vijgenboom klimt. Maar uiteindelijk is het Jezus die 
Zacheüs ziet. Jezus staat stil voor de vijgenboom en gaat met Zacheüs 
mee naar zijn huis. Zacheüs verandert daarmee in een nieuw mens. In 
dit verhaal gaat het dus over zien en gezien worden, over de oude Za-
cheüs tegenover de nieuwe. Zacheüs was verloren, maar is gevonden. 

Als Jezus naar uw woonplaats komt, hoe zou u hem dan willen ont-
moeten?

Lezen: Lucas 19:1-10

De  Mensenzoon  is gekomen om te zoeken en te redden wat 
verloren was. - Lucas 19:10

DINSDAG 31 MAART 2020

Vandaag staat het bekende verhaal over de twee zussen Maria en Marta 
centraal. Zij zijn de zussen van Lazarus die door Jezus uit de dood 
opgewekt wordt. Jezus is te gast bij de zussen en begint te vertellen. 
Maria gaat dan aan zijn voeten zitten, en laat merken dat ze hem als 
leraar ziet. Haar zus Marta gaat juist hard aan het werk om voor de 
gasten te zorgen. Marta klaagt over haar zus bij Jezus. Maar Jezus zegt 
dat Maria het goede gekozen heeft, en dat zal haar niet ontnomen 
worden. Dit verhaal laat dus een andere kant zien dan het verhaal over 
de barmhartige Samaritaan van afgelopen maandag. Toen ging het over 
doen, vandaag over luisteren. Twee kanten die allebei belangrijk zijn.

Wat past het beste bij u? Luisteren of doen?

Lezen: Lucas 10:38-42

Er is maar één ding noodzakelijk.  Maria  heeft het beste deel 
gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen. - Lucas 10:42

WOENSDAG 1 APRIL 2020



“DE BESTE MANIER OM JE NIET WANHOPIG TE 
VOELEN, IS OM OP TE STAAN EN IETS TE DOEN. 

WACHT NIET TOT GOEDE DINGEN JE ZULLEN 
OVERKOMEN. ALS JE EROPUIT TREKT EN IETS 

GOEDS LAAT GEBEUREN, DAN VUL JE DE WERELD 
MET HOOP EN JE ZULT JEZELF VULLEN MET HOOP.”

BARACK OBAMA



Jezus is onderweg naar Jeruzalem als er tien mensen naar hem toeko-
men die aan huidvraat lijden. Zij waren onrein. Mannen moesten hun 
snor en baard bedekken, en mensen moesten ‘onrein, onrein’ roepen. 
Als iemand weer beter was, moest diegene zich aan een priester laten 
zien. Die kon vaststellen dat de ziekte inderdaad verdwenen was. 
Deze tien mensen doen dat. Maar er komt er daarna maar één terug 
om God te danken. Hij valt aan de voeten van Jezus. Deze Samaritaan 
heeft echt begrepen wat er gebeurd is.

Hoe dankt u God als er iets bijzonders gebeurt in uw leven?

Lezen: Lucas 17:11-19

Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en 
loofde God met luide stem. - Lucas 17:15

DONDERDAG 2 APRIL 2020

Jezus vertelt een gelijkenis over een weduwe die steeds om recht blijft 
vragen bij een rechter. Uiteindelijk geeft de rechter toe: niet omdat hij 
vindt dat dit het goede is om te doen, maar omdat hij last heeft van de 
vrouw. Net zoals de vrouw niet opgeeft, moeten mensen ook blijven 
bidden tot God, zegt Jezus. Op die manier laat je zien dat je gelooft dat 
God zal handelen. God is geen afstandelijke en verre God, maar een 
God die nabij is, waar mensen tegen mogen en kunnen praten, klagen 
en danken. Zo kan de weduwe een voorbeeld zijn.

Hoe kunt u in gesprek blijven met God?

Lezen: Lucas 18:1-8

Hij vertelde hun een  gelijkenis  over de noodzaak om altijd te  
bidden en niet op te geven. - Lucas 18:1

VRIJDAG 3 APRIL 2020



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

Indiase
Love Cake

1. Verwarm de oven 
voor op 150 graden. 

2. Klop de boter en de 
kristalsuiker in een kom 
of keukenmachine tot 

het een mooi geheel is. 
3. Klop in een andere 
kom de eieren los en 

meng ze rustig door het 
botermengsel. Voeg de 
bloem, amandelmeel, 
honing, kaneel, noot-
muskaat, kardemom, 
vanille en citroen- en 

sinaasappelrasp toe en 
mix goed. Schep het 

beslag in de bakvorm. 
4. Bak 45 minuten of 

tot de bovenkant 
goudbruin is. 

5. Laat de cake eerst 
afkoelen voor u hem 

uit de vorm haalt of in 
stukken snijdt. 

6. Meng de yoghurt et 
de kardemom en 

poedersuiker. 
Zet weg tot u de love 

cake gaat eten. 
7. Serveer met een 

flinke klodder yoghurt 
en strooi er granaatap-

pelpitjes over.

INGREDIËNTEN 
• 125 gram room-
boter, in blokjes, op 
kamertemperatuur
• 325 gram suiker
• 6 eieren
• 200 gram bloem
• 100 gram 
amandelmeel
• 5 eetlepels honing
• 2 theelepels 
kaneelpoeder
• 1 theelepel ge-
raspte nootmuskaat
• 1 theelepel 
kardemompoeder
• 1 vanillestokje, 
het merg
• rasp van 1 citroen 
en 1 sinaasappel



De genezing van Bartimeüs speelt zich af in Jericho, een oude stad op 
zo’n 30 kilometer van Jeruzalem. Jezus komt dus steeds dichter bij de 
stad waar Hij uiteindelijk zal sterven. Het verhaal over de genezing van 
de blinde man wijst dan ook vooruit naar wat er nog gaat gebeuren. 
Bartimeüs noemt Jezus ‘Zoon van David’. Daarmee erkent hij Jezus als 
koning. Omdat Bartimeüs in Jezus gelooft, kan hij weer zien. Hij gaat 
met Jezus mee, en laat alles achter. Hij mag helemaal bij Jezus horen.

Wat vindt u ervan dat Bartimeüs alles achterlaat om met Jezus mee te 
gaan, en waarom?

Lezen: Marcus 10:46-52

Jezus  zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En 
meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.
- Marcus 10:52

ZATERDAG 4 APRIL 2020

Er komt een vrouw naar Jezus toe met een albasten flesje met zeer 
kostbare olie en goot die uit over zijn hoofd. De discipelen reageren 
geschokt. Jezus verdedigt de vrouw. Hij laat de vrouw opstaan en eert 
haar. Hij zet zichzelf tegenover de armen. Jezus zegt: ‘Nu komt het Mij 
toe.’ Armen zijn er altijd, Jezus nog maar enkele dagen. Jezus verbindt 
deze zalving met zijn dood. Zalven wordt balsemen. De vrouw zalfde 
alleen zijn hoofd, maar Jezus zegt dat ze hiermee zijn lichaam heeft 
gezalfd. Jezus maakt van dit eerbetoon een laatste eer. Wijst Jezus hier 
niet zelf ook vooruit naar zijn opstanding? Wanneer andere vrouwen 
hem willen balsemen op eerste paasdag is dat niet meer nodig, want 
Hij is opgestaan!

Hoe zou u gereageerd hebben als u aanwezig geweest was?

Lezen: Matteüs 26:1-27 en 26:66

Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voor-
bereid op het graf. - Matteüs 26:12

ZONDAG 5 APRIL 2020, PALMZONDAG



Bedrukte 
onderzetters 

van klei

NODIG
• zelfdrogende klei

• deegroller
• uitsteekvormen naar 
wens (rond, vierkant 

etc.)
• bloemen naar keuze 
(bijv. eucalyptus, varen, 

gipskruid, lavendel, 
muntblaadjes)

AAN DE SLAG
1. Gebruik de deegrol-
ler om de klei plat te 
drukken. Maak de klei 
zo dun of dik als u zelf 
wilt.
2. Pak nu de uitsteek-
vormen en steek de 
gewenste vorm uit.
3. Leg de bloem op de 
klei en druk het zachtjes 
aan met de handen, of 
eventueel deegroller. 
Haal vervolgens de 
bloem er weer voor-
zichtig uit.
4. Laat de klei drogen, 
eventueel in de oven.



TIJD MET GOD
Breng deze week meer tijd door met God. Dit kan bijvoorbeeld 

door gebed, bijbellezen of een stiltemoment te zoeken.

vasten in week 7
maandag 6 april tot en met zaterdag 11 april

Vast mee! Kijk op kerkinactie.nl/vasten.



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.

Sophie (12) deed mee aan 
de PaasChallenge in 2019: 
“Als ik 80 ben, dan weet ik 
dit nog, dit is zo’n ervaring 

die je je hele leven bij blijft.”

Dit project staat centraal in 
de 40dagentijdcampagne 

van Kerk in Actie. 
Lees meer op 

kerkinactie.nl/40dagentijd.

STA OP VOOR

JONGEREN

IN NEDERLAND

‘

‘ALS IK 80 BEN DAN WEET IK 
DIT NOG, DIT BLIJFT ME 

MIJN HELE LEVEN BIJ.’



Jezus is in gesprek met zijn leerlingen, op de Olijfberg. En Hij legt hen 
van alles uit over het koninkrijk van God. Onder andere door een 
vergelijking te maken met vijf wijze en vijf dwaze meisjes die er met 
hun olielampen op uit trekken. Deze tien meisjes moeten een brui-
degom opwachten. In deze gelijkenis, en in een aantal andere gelij-
kenissen aan het einde van het evangelie volgens Matteüs, wil Jezus 
vertellen dat je goed moet opletten en waakzaam moet zijn. Als Gods 
koninkrijk zal aanbreken op aarde, moeten mensen daar klaar voor zijn.

Wat betekent het voor u dat u altijd waakzaam moet zijn?

Lezen: Matteüs 25:1-13

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en 
op welk tijdstip hij komt. - Matteüs 25:13

MAANDAG 6 APRIL 2020

Het verhaal over Jezus’ intocht in Jeruzalem vinden we in alle vier de 
evangeliën. Johannes vertelt het verhaal in slechts een paar verzen. Hij 
zegt bijvoorbeeld niets over leerlingen die een ezel moeten halen, de 
ezel is er gewoon. En ook Jezus zelf zegt niets in dit evangelie. Maar 
de menigte plukt wel palmtakken, en de mensen juichen voor Jezus en 
roepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de  Heer, de  
koning  van Israël.’ Hosanna betekent van oorsprong iets als ‘Red ons!’ 
Maar in de tijd van Jezus was het een algemene uitroep geworden: 
Hoera! Leve deze koning! Gezegend is Hij! 

Vindt u de uitroep ‘Hosanna’ bij Jezus passen? Waarom vindt u dat wel 
of niet?

Lezen: Johannes 12:12-19

Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de  Heer, de  
koning  van Israël. - Johannes 12:13

DINSDAG 7 APRIL 2020



In India worden duizenden 
Dalit-kinderen 

gediscrimineerd en 
buitengesloten omdat ze 
niet bij een kaste horen. 

Samen met lokale 
partnerorganisaties staat 
Kerk in Actie op om deze 

kinderen. Ze zijn voor en na 
schooltijd welkom in een 

Bala Bata, voor een speciale 
dorpsschool. Daar krijgen 
ze huiswerkbegeleiding en 
muziek-, dans- en sport-

lessen.  Door deze liefde en 
aandacht ontdekken 

kinderen dat ze de moeite 
waard zijn.

Dit project staat centraal in 
de 40dagentijdcampagne 

van Kerk in Actie. 
Lees meer op 

kerkinactie.nl/40dagentijd.

STA OP VOOR
KANSARME KINDEREN

IN INDIA

‘

‘LATER WIL IK ARME MENSEN 
HELPEN EN DOKTER WORDEN, 

DUS IK DOE ERG MIJN BEST 
OP SCHOOL.’

   Shrawani, 10 jaar



Jezus begint over zijn naderende dood te spreken. Jezus zegt dat een 
graankorrel moet sterven, pas dan kan hij veel vruchtdragen. Jezus 
maakt hier een vergelijking met zijn eigen dood en opstanding. Als Hij 
sterft, kan Hij opstaan. En dan ziet de hele wereld wie Hij is. Maar men-
sen moeten ook zelf iets doen: niet hun eigen leven het allerbelangrijk-
ste vinden, maar Jezus dienen en volgen. Dan zal God diegene eren. 

Hoe kunt u laten zien dat u Jezus wil dienen en volgen?

Lezen: Johannes 12:20-36

Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één 
graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht.  
- Johannes 12:24

WOENSDAG 8 APRIL 2020

Jezus is in Jeruzalem voor het pesachfeest. De leerlingen eten met 
elkaar, en Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Het wassen van de 
voeten van gasten liet zien hoe gastvrij iemand was. Door de stoffige 
wegen en de blote voeten in sandalen was dit ook noodzakelijk. Het 
wassen van voeten was een taak die normaal door slaven werd uitge-
voerd. Jezus wil dat de leerlingen hem navolgen. Het gaat erom dat ie-
mand de minste wil zijn, en een ander wil dienen (zie ook Marcus 9:35). 
Dit is voor veel mensen niet makkelijk Jezus wil hierin een voorbeeld 
zijn.

Hoe kunt u de mensen om u heen dienen?

Lezen: Johannes 13:1-30

Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, 
moeten jullie ook doen. - Johannes 13:15

DONDERDAG 9 APRIL 2020, WITTE DONDERDAG



DE ENGEL RICHTTE ZICH TOT DE 
VROUWEN EN ZEI: 
‘WEES NIET BANG, IK WEET DAT 
JULLIE JEZUS, DE GEKRUISIGDE, 
ZOEKEN. HIJ IS NIET HIER, HIJ IS 
IMMERS OPGESTAAN, ZOALS HIJ 
GEZEGD HEEFT.’
MATTEÜS 28:5-6



De evangelisten vertellen hoe er met de dood van Jezus twee dingen 
uit de Schrift in vervulling gingen. Het eerste dat mensen dobbelen 
over zijn kleren (Psalm 22:19). Het tweede de vraag om iets te drinken 
(Psalm 69:22). Als Jezus dan sterft zegt hij: ‘Het is volbracht.’ Hij heeft 
gedaan wat er moest gebeuren. Johannes vertelt hoe Jezus vlak voor-
dat Hij sterft zijn moeder en een leerling elkaar met nieuwe ogen laat 
zien, alsof Hij hen op het hart drukt goed voor elkaar te zorgen.

Jezus verbindt zijn moeder en zijn leerling aan elkaar. Bent u wel eens 
door een verdrietige gebeurtenis dichter bij andere mensen gekomen?

Lezen: Johannes 18 en 19

Nadat  Jezus  ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij 
boog zijn hoofd en gaf de geest. - Johannes 19:30

VRIJDAG 10 APRIL, GOEDE VRIJDAG

De eerste berichten over de opstanding zijn vol verwarring. Opeens is 
er het bericht over een leeg graf, de ontmoeting in de tuin. Jezus leeft, 
zichtbaar, tastbaar, herkenbaar. Hij is lijfelijk aanwezig met een verheer-
lijkt lichaam in een verheerlijkt bestaan, doorademd met Gods glorie en 
met herkenbare littekens. Zo breekt Hij in ons gesloten wereldbeeld in. 
De schok is groot, maar de vreugde niet te stuiten. 

Hoe kun u de niet te stuiten vreugde over Jezus’ opstanding in uw 
omgeving laten zien?

Lezen: Johannes 20:1-18

Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik 
heb de Heer gezien!’ - Johannes 20:18a

ZONDAG 12 APRIL, PASEN

Sta vandaag eens stil: letterlijk door bijvoorbeeld tien minuten of langer 
helemaal niets te doen. En door na te denken over wat deze dag voor u 
betekent.

ZATERDAG 11 APRIL, STILLE ZATERDAG



IK ZEG HET ALLEN, DAT HIJ LEEFT,
DAT HIJ IS OPGESTAAN.

DAT MET ZIJN GEEST HIJ ONS OMGEEFT,
WAAR WIJ OOK STAAN OF GAAN

Lied 642, vers 1
Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. BV Liedboek
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