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Voorwoord
De Ark van Noach, als teken van hoop.
Noach hoopte dat God hem door de hevige storm en de woeste
zee, veilig aan land zou brengen.
De ark mag ook voor ons symbool staan als hoop en bemoediging.
We leven in een zeer onzekere tijd waardoor heel veel
mensen zich ongelukkig voelen en hun vertrouwen kwijt zijn
geraakt. Veel jongeren dreigen hun motivatie en ambitie te
verliezen en komen daardoor in een depressie terecht. Als we de
stroom vluchtelingen en ontheemden zien voelen we ons
machteloos.
De komende lijdensweken volgen we Jezus op zijn weg naar
Jeruzalem. Het is een tocht waarin beproeving, standvastigheid en
vertrouwen centraal staan. We zien in de verhalen steeds tekenen
van hoop. Jezus blijft dwars door het lijden heen vertrouwen op
God.
We zijn op weg naar Pasen. Jezus’ opstanding opent de weg naar
een nieuw leven. De dood heeft niet het laatste woord .
We wensen u een gezegende voorbereidingstijd.
Namens de oecumenische werkgroep,
Arda Mensink

Op de voorzijde de koptische icoon uit Ethiopië: de ark van Noach,
geschilderd door Anneke Boersma.

Aswoensdag, 2 maart

Het ritueel van vasten
Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd, ook wel
vastentijd genoemd.
Het is de dag na carnaval, oftewel de dag na Vastenavond.
De veertigdagentijd loopt tot Stille Zaterdag.
Vanaf Aswoensdag zijn er veertig vastendagen waarbij de
zondagen niet worden meegerekend.
Op Aswoensdag laten katholieken en tegenwoordig ook steeds
meer protestanten, een kruisje met as op hun voorhoofd teke
tekenen;
het zogenaamde askruisje.
Deze as is (teken van) het overblijfsel van verbrande palmtakken
die het jaar ervoor gebruikt zijn voor de viering van Palmpasen op
Palmzondag.
Het is een ritueel ter bezinning en als uiting van boetvaardigheid.
Veel christenen
tenen vasten in de veertigdagentijd.
Zij onthouden zich in deze periode van bepaalde gewoonten, zoals
bijvoorbeeld snoepen en alcohol drinken en ook minder televisie
kijken of de auto gebruiken.
Vaak wordt het geld dat daarmee wordt uitgespaard aan een goed
doel gegeven. (Vastenactie)
Binnen het protestantisme is er geen expliciete gezamenlijke traditie
van vasten. Het wordt op individue
individuele
le basis of door kleine groepen
binnen kerkelijke gemeenten gedaan.

3 maart.

U hebt geen beproevingen te doorstaan
die niet voor de mensen te dragen zijn.
God is trouw en zal niet toestaan
dat u boven uw krachten wordt beproefd:
Hij geeft u mét beproeving ook de uitweg,
zodat u haar kunt doorstaan.
(1 Kor. 10,13)

4 maart.

Op reis
Ik ben op reis, al weet ik niet waarheen.
Maar ergens stond geschreven
dat ik deze weg moest gaan.
En al aarzel ik soms even,
langs die eindeloze baan,
toch weet ik: iemand ging mij voor
en daarom ga ik door.
Ik heb geen geld, geen kaart en geen kompas,
maar ik zie de tekens
en die zeggen mij genoeg.
Ook al geeft er niemand antwoord
op de dingen die ik vroeg,
toch weet ik: aan het eind vind ik gehoor
en daarom ga ik door.
Naar Elly en Rikkert Zuiderveld

5 maart.

Veertig dagen
Veertig
eertig dagen om te delen
wat je hart je steeds laat zien
een getal dat steeds
terug komt in de bijbel,,
veertig jaar in de woestijn
woestijn.
Als een oefenperiode
telkens weer opnieuw
krijg je kansen
n om te helen
de echte waarheid laten zien
veertig goede momenten tonen
vreugde ondanks pijn.
Veertig dagen volheid
van het leven dat je leeft
telkens weer opnieuw
en anders dan je ooit had gedacht
kom je aan bij de tijd
die je nooit had verwacht
verwacht.
Langzaam
angzaam volgt er een bevrijding
van diepe pijn en groot verdriet
lichter wordt het, lichter
als een prachtig mooi gedicht
mag je stralen in het donker
donker.
Laat
aat je hart maar helder zien
dan kom je uit bij je Herder
en krijg je verlichting bovendien
mag je verder zonder
der zwakte
sterker dan je ooit had voor
voorzien.
Tineke Ebing

Zondag, 6 maart.

Meditatie bij Johannes 11, 55 – 12, 11:
De zalving van Jezus in Bethanië
We hebben allemaal graag een appeltje voor de dorst. Iets dat we
kunnen aanspreken als de nood aan de man of de vrouw komt.
Dat geldt zeker voor een tijd waarin er weinig sociale voorzieningen
waren, zoals in de tijd van Martha en Maria. Die nardusolie die ze
over Jezus uitgoot had de waarde van een jaarsalaris.
Waarom zou Maria dat kapitaal inzetten om Jezus te zalven?
Waarom geeft ze financiële zekerheid op? En haar trots door Jezus’
voeten te wassen? Daar moet iets tegenover hebben gestaan wat
meer zekerheid of vertrouwen gaf. Maar wat?
De kern van de goede boodschap van Jezus was én is dat liefde
angst overwint. En dat dit zo blijft als je Jezus in je hart draagt.
Dan ervaar je dat je er niet alleen voor staat, dan raak je
automatisch betrokken op de ander. Dat had Maria heel goed
begrepen, de anderen niet. Ze beseft dat deze inzichten leiden tot
een innerlijke zekerheid die met geld niet te betalen is en dat ze die
zekerheid belangrijker vindt dan geld.
Ze voegt de daad bij het woord en schenkt letterlijk haar materiële
reserves - en die van Martha - aan Jezus.
In mijn fantasie zie ik Maria de volgende afweging maken: natuurlijk
is het goed wat achter de hand te hebben. Maar let er op dat een
dikkere spaarrekening je geen vals gevoel van zekerheid geeft of
valse vrienden. Toch zijn er mensen die dat niet willen horen.
Omdat Jezus een andere vorm van zekerheid aanbied zien ze hem
als een bedreiging. Ze willen van hem af, definitief. Ondanks alles
zet Jezus door. Dat doet Hij voor mij - Maria - en jou. En daarom
zalf ik - Maria - hem.
Ed van de Moosdijk, pastoraal werker, parochie Paus Johannes XXIII

7 maart.

Gezang 563 : 3
Ik spaarde levenslang de balsem in mijn kruik.
Mijn laatste zorg en wens naar het aloud gebruik.
Dit leven met de dood is afgelegd,
sinds Hij mij al zijn liefde bood.
Zijn sterven maakt mij vrij.

8 maart

Zegenbede
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wijs Jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef Jij ons met Jouw zegen.
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht,
een menselijk gezicht nabij ons
in donkere tijden.
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen;
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
omgeef Jij ons met Jouw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.
(Argentijns, uit Dienstboek)

.Kinderen, 9 maart.

De tijd voor Pasen
Als je krokusvakantie hebt,
begint de tijd van veertig dagen.
Veertig dagen om te denken.
Veertig dagen om te vasten.
Veertig dagen om te hopen.
Om te denken ...
aan Jezus, hoe Hij voor de mensen opkwam,
en daarom verdriet en pijn moest lijden.
Ja, het heeft Hem zelfs zijn leven gekost.
Om te vasten ...
zoals ook in de katholieke kerk gebeurt: minder eten, niet
snoepen, geen uitbundige feesten. Grote mensen drinken niet dat hoort bij het denken aan Jezus' lijden.
Om te hopen ...
want ook deze tijd van denken houdt weer op bij een feest bij:
Pasen.
Bij het feest van 'Jezus leeft' en
'Hij blijft bij ons, Hij is niet dood'.

10 maart.

Sobere Maaltijd

Sperziebonen & wortel roerbak
Wat
at heb je nodig voor 4 personen?
400 gram sperziebonen, gekookt
400 gram wortelschijfjes, gekookt
1 el olie (kokosolie of olijfolie)
2 tenen knoflook, gesnipperd
1 ui, gesnipperd
4 tot 6 el ketjap manis
1 el honing
2 tl gemberpoeder
4 el pindakaas
peper en zout
1 el sesamzaadjes
handje verse koriander
Verwarm de olie in een koekenpan en bak de ui en de knoflook een paar
minuten. Voeg de groenten toe (die je kort hebt voorgekookt) en doe de
ketjap, honing en gemberpoeder er bij. Roerbak kort en voeg dan de
pindakaas toe. Laat even pruttelen en maak af op smaak met zout en
peper.
Bestrooi voor het serveren met de sesamzaadjes en de koriand
koriander.
Lekker met gebakken rijst en tempeh, tahoe, seitan of kipfilet
kipfilet.
Varianten: Vervang de sesamzaadjes d
door
oor geraspte kokos.
Vervang de pindakaas d
door
oor gehakte ongebrande noten.

Bisschoppelijke. Vastenactie,
Vastenactie 11 maart.

Je land is je leven
De campagne van de Vastenactie in de veertigdagentijd
veertigdagentijd,
van 2 maart tot en met 17 april 2022, staat in het teken van je land
is je leven.. Dagelijks worden mensen over de hele wereld uit hun
huis gezet omdat een overheid of grote onderneming zijn oog heeft
laten vallen op de kostbare grond waar ze wonen.
De wereldwijde vraag naar grondstoffen en voedsel en de
multinationals en overheden die daarop inspelen, hebben grote
impact op het leven op aa
aarde.
rde. Het zijn vooral de lokale
gemeenschappen en ecosystemen die daarvan de grootste
gevolgen dragen.
Ieder jaar steunt de vastenactie projecten die direct of indirect te
maken hebben met landrechten. In 2022 zetten we drie landrechten
projecten extra in de schijnwerpers.
In Guatemala steunt onze lokale partner drie Mayagemeen
Mayagemeenschappen die opkomen voor hun rechten. In de voor de
gemeenschappen belangrijke rivier worden waterkracht
waterkrachtcentrales
gebouwd.
In Libanon steunt de Vastenactie 250 gezinnen in tentenkampen in
de Bekaa-vallei
vallei bij het opbouwen van
een beter, menswaardig bestaan.
In Brazilië geeft de Vastenactie 60
families ondersteuning: ze ontvangen
kassen, bassins voor wateropvang,
gereedschap,
dschap, zaaigoed, training en
begeleiding.
De wereld groeit als we delen

Vastenactie Krommerijnstreek Bunnik: rek nr. NL43 INGB 0002 5874 00

12 maart.

Hoop
Hoop is…dromen werkelijkheid zien worden
dat honger hebben niet het laatste is
dat geen werk hebben niet het laatste is
dat geen diploma hebben niet het laatste is
dat haten niet het laatste is
dat iemand kwijt zijn niet het laatste is
dat schuld hebben niet het laatste is
dat ‘het kan mij niet schelen’ niet het laatste is
dat ‘ik weet me geen raad’ niet het laat
laatste is
dat ‘de
de wereld is een puinhoop’ niet het laatste is
dat alleen-zijn
zijn niet het laatste is
dat geen zin meer hebben niet het laatste is
dat het allerlaatste niet het laatste is,
dat we kunnen uitzien naar Pasen!

Zondag 13 maart.

Geen leven zonder sterven: (lezen Johannes 12:20-36)
We naderen het einde van het leven van Jezus op aarde.
Om het in de woorden van Johannes te zeggen: ‘Het uur van Jezus
is gekomen…’ (zie 2:4; 7:8; 8:20; 12:23; 13:1 en 17:1).
Veel tekenen heeft Jezus gedaan die Zijn heerlijkheid hebben
geopenbaard (1:14 en 2:11). Voldoende bewijs is gegeven dat Hij
niet zomaar een mens is, maar de Zoon van God (20:30-31).
Hij, de Schepper van alle dingen, zonder begin en zonder einde,
heeft de menselijke natuur aangenomen (1:1-2 en 14). Waarom?
In Johannes 12 wordt hier een duidelijk antwoord op gegeven.
Jezus is naar de aarde gekomen om ‘verhoogd’ en ‘verheerlijkt’ te
worden (vers 23 en 32). Jezus zei dat Hij verhoogd moest worden
omdat Hij wist dat Hij de kruisdood zou sterven (vers 33).
‘Net als Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de
Zoon des mensen verhoogd worden.’ Waarom? ‘Opdat iedereen die
in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’
(Joh.3:14-15).
Het sterven van Jezus is geen foutje. Het is geen tragisch lot.
Jezus moest sterven. Er was en is geen andere manier om ons het
eeuwige leven te geven. Jezus gebruikt hiervoor een treffend
voorbeeld. Het is nodig dat een tarwekorrel sterft, anders kan het
niet veel vrucht dragen (vers 24). Het is nodig dat Jezus sterft om
zondige mensen te redden. Aan het kruis heeft Jezus als het Lam
van God onze zonden op Zich genomen (1:29), zodat Hij een
verzoening is voor al onze zonden (1 Johannes 2:2).
Dit is het goede nieuws, dat Jezus Zelf gebruikt om mensen tot Zich
te trekken en te redden (vers 32). Dit heeft Hij de afgelopen
tweeduizend jaar gedaan. Velen, over de hele wereld, hebben het
goede nieuws van Jezus’ sterven gehoord en hebben het eeuwige
leven ontvangen. U ook?
Dominee Evert Meijer, Werkhoven

14 maart.

Gezang 650 : 1,3,4 en 7.
De aarde is vervuld van goedertierenheid
Van goddelijk geduld en goddelijk beleid.
Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af
Omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf
Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:
De wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn
Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht
De oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht

Kerk in Actie,
Actie 15 maart.

Kansen voor jongeren
in achterstandswijk in Libanon
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn
de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit,
werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren
die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.
Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in
Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding,
psychosociale hulp en vaktrainingen voor betere kansen op de
arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer
ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.
Wat betekent dit voor Hamdan?
Hamdan (17) woont na zijn
vlucht uit Syrië in buurland
Libanon. In Bourj Hammoud is
het leven moeilijk, maar hij
laat zich niet ontmoedigen.
Doordat hij een paar jaar niet
naar school kon, zit hij nu in
de klas met kinderen die veel
jonger zijn dan hij. Maar hij
werkt hard en maakt goede
vorderingen. In jongerencentrum Manara krijgt hij bijles en doet hij
mee aan de fitnessworkshop van jongerenwerker Fouad. Hierdoor
voelt hij zich veel gezonder en fitter. Met Fouad kan hij goede
gesprekken voeren: over het leven, geloof en alles wat hem
bezighoudt.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening
NL89 ABNA 0457 457
57 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het
projectnummer 'Z 9201488' of doneer online.
Hartelijk dank!

Kinderen, 16 maart.

Een heel klein zaadje
Een heel klein zaadje waait weg op de wind.
Het ligt verloren op de straat en niemand die het vindt.

Zo'n heel klein zaadje dat vang je in je hand
Je dekt het met aarde toe, dan slaapt het in de grond.
Zo'n heel klein zaadje wordt wakker van het licht.
Het groeit de zon te boven, het verwarmt zijn gezicht.
Zo'n heel klein zaadje is liefdevol gepoot.
Dan loopt het uit en wordt een boom,
een boom, zo sterk, zo groot.
Zo'n heel klein zaadje groeit langzaam, tak na tak,
tot alle vogels zingen in hun grootse onderdak.
Zo'n heel klein zaadje is Gods Koninkrijk.
Het groeit en wordt voor iedereen een schuilplaats wereldwijd.
Dit kleine zaadje, je vangt het in je hart.
Het wordt van alle liefde groot, het groeit, als je volhardt.
Sytze de Vries

17 maart.

Wie als een God wil leven
leven...
Wie als een god wil leven hier op aarde
Hij moet de weg van alle zaad
En zo vindt hij genade.
Hij gaat de weg van alle aardse dingen
Hij heeft het lot met hart en ziel
van alle stervelingen.
Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven
het kleinste zaad in weer en wind
moet sterven om te leven.
De mensen moeten sterven voor elkander
het kleinste zaad wordt levend brood
zo voedt de een de ander.
En zo heeft onze God zich ook gedragen
en zo is Hij het leven zelf
voor iedereen
een op aarde.
tekst: H. Oosterhuis

18 maart.

Verwachting
lam geslagen aanzien
wat er misgaat
onrecht, haat
triomfeert
tot dat het Lam
kwetsbaar vol liefde
in zicht komt
onrecht tot onrecht
haat tot liefde
omgebogen wordt
de Gouden stad
aan de horizon in zicht komt
Aukje Wijma

19 maart.

Persoonlijk gebed van Franciscus van Assisi
Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
Laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
maar om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden
maar om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden
maar om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden
maar om te beminnen;
1. want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Zondag, 20 maart.

Willibrord- vertaling 1 Corinthiërs 1 vs, 18-25
1. Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus
Jezus, en onze broeder Sóstenes
2. Aan de kerk Gods te Korinthe, aan hen die, geheiligd in Christus
Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, samen met allen die
allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en
de onze.
3. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer
Jezus Christus!)
18 Want de prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die
verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij
Gods kracht.
19 Er staat immers geschreven: Verdelgen zal Ik de wijsheid der
wijzen en het verstand der verstandigen zal Ik teniet doen.
20 De wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd, waar zijn zij?
Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt?
21 In Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet
gevonden; daarom heeft God besloten hen die geloven te redden
door de dwaasheid van de verkondiging.
22 Want Joden eisen wonderen, heidenen verlangen wijsheid.
23 Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden
een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid,
24 maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel als heidenen, is
Hij Gods kracht en Gods wijsheid.
25 Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de
zwakheid van God is sterker dan de mensen.
Dat klinkt als moeilijk en zwaar. Maar toch is ook deze tekst van
Paulus ‘Blijde Boodschap’. Enkele gedachten: De Coronapandemie
bracht veel beperkingen. Veel kerkgangers zijn bezorgd thuis
gebleven, de terug- loop is schrikbarend. We moeten opnieuw aan
het missioneren; de Blijde Boodschap verkondigen in woord en
daad. Maar als je spreekt over geloof en het Evangelie, reageren
mensen vaak aarzelend of wat schamper lachend. Er is ook veel
geloof ‘verdampt’ en verdwenen.

Paulus noemde dat in zijn tijd: de god van deze wereld heeft een
‘bedekking over hun ve
verstand
rstand heen gelegd’. De dwaasheid van het
kruis is niet te snappen voor de wereld en is voor de gelovige Jood
een struikelblok.
En tóch hebben wij de taak om die Blijde Boodschap uit te dragen,
te verkondigen en te werken aan de groei van het Volk Gods. Maar
wat gebeurt er?
? Wat laat God toe? Zijn Zoon sterft als een
misdadiger aan het kruis. En dát zou onze redding moeten zijn? De
wereld snapt het niet. Maar toch is er de boodschap van die Man
die stérft aan het Kruis. Hij spreekt over de Kracht van Gods liefde
en Zijn wijsheid en bevrijding voor iedereen.
’t Kinkt haast te mooi om waar te zijn. Maar zo stierf Christus voor
onze zonden en wij ontvangen Gods genade en eeuwig leven.
Dat druist in tegen ieders verstand. En toch is dat de wijsheid van
God. Zo zijn we precies bij wat Paulus bedoelt.
En voor wie dat kan geloven, ook vandaag de dag, brengt die
Boodschap verlossing en eeuwig leven en is ze een teken van
Gods Liefde.
Fred Hogenelst, pastoor
pastoor, parochie Paus Johannes XXIII

21 maart.

Gezang 1001 : 2
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd,
Dat lachen zullen zij die wenen,
Dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
Dat dorst en honger zijn verdwenen,
De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
Die geen vader was zal vader zijn
Mensen zullen andere mensen zijn
De bierkaai wordt een stad van vrede.

22 maart.

Gebed
God,
geef ons oog voor de zon
op onze levensweg,
die ons verwarmt en vrolijk maakt.
Laat ons de schaduw dan ervaren
als koelte die bezinning brengt
en die nodig is om verder te komen.
Geef ons oog
voor alles wat groeit en bloeit
langs de wegen die we gaan:
de dingen die lukken,
de mensen die gelukkig zijn
en ons gelukkig maken.
Geef ons oog
voor uitzichten en perspectieven
op ons spoor door de wereld
en laat ons af en toe stil staan
bij al die kleine dingen,
die hoop geven voor de toekomst.
Geef ons oog
voor de Hoop die in ons is
zodat wij ook in ons verdriet,
in onze zorgen
in ons heimwee
ons gedragen weten
door Uw liefde.

Kinderen 23 maart.
Kinderen,

Een Vriend voor ieder kind
Lieve Jezus,
Ik vind het zo fijn,
Dat U mijn Vriend wil zijn.
Dat ik tegen U praten mag,
Op elk moment van de dag,
En dat U naast mij gaat staan
Als de dingen even moeilijk gaan.
Maar ook als ik wil dansen en springen
En een mooi liedje voor U wil zingen
U bent altijd daar!
Lieve Jezus,
Het is zo fijn
Dat U mijn Vriend wil zijn!

24 maart.

Een droom
Ik koester een droom
dat mensen eens zullen opstaan
en zullen inzien dat ze geschapen zijn
om als broers en zussen te leven met elkaar.
Ik heb een droom
dat op een dag de rechtvaardigheid neerstroomt
als water en gerechtigheid vloeit als in een stroom.
Ik koester een droom
dat eens op een dag oorlogen eindigen,
dat mensen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers,
dat volkeren niet meer tegen elkaar opstaan
en niemand meer aan oorlog denkt.
Ik draag een droom in mij
dat wij de dag naderbij kunnen brengen,
waarop er vrede zal zijn
ijn op aarde
en goede wil bij alle mensen.

25 maart.

Een brief van U
O God
soms lezen wij in Uw boek een woord
dat ons een spiegel voorhoudt,
wij voelen ons er in gezien zoals wij zijn
met het licht en donker in ons.
Laat ons zo’n woord horen
als was het een persoonlijke brief van U
hoe confronterend ook:
geschreven met de inkt van de liefde,
door Jezus Uw Zoon
Amen.

26 maart.

Gebed om nieuw leven
Anselm Grün zegt:
‘Wij zijn vaak niet tevreden
met ons leven van dit moment.
Maar tegelijkertijd zijn we bang
om iets nieuws te beginnen,
het vertrouwde af te breken
en een innerlijke
en uiterlijke ommekeer aan te durven.
Maar wij zullen alleen ervaren wat echt leven is,
wanneer we bereid zijn
om steeds weer op weg te gaan’.

Zondag, 27 maart.

Meditatie 40 dagen tijd, Johannes 15: 1 - 8
Jezus gebruikt dit zo bekende verhaal om een vergelijking te maken
hoe hij met zijn leerlingen en volgelingen en andersom, zij met hem
verbonden kunnen blijven.
Op de avond voor zijn gevangenneming is er een afscheidsmaaltijd,
een dramatische gebeuren.
Hij bereidt zijn tafelgenoten voor op wat er komt: hij gaat weg.
Judas was al weggegaan en Jezus vreest dat meer van zijn
leerlingen zullen afhaken.
In de sportwereld lijkt er geen week voorbij te gaan of alweer moet
er een trainer vertrekken vanwege slechte resultaten, geen goede
contacten en zo. Niet populair meer bij het publiek.
Er is steeds minder reden om verbonden te blijven.
Als het niet meer gaat moet iemand vertrekken.
Het gebeurt vaak: in het bedrijfsleven, in de politiek, in de kerk en in
relaties – de een of de ander gaat weg.
Als Jezus zichzelf met de wijnstok vergelijkt, en zijn leerlingen
ranken noemt, heeft hij het nergens over ‘groei’, maar over het
snoeien van dorre takken want dat moet als je met de wijnstok
verbonden wil blijven. Dat wijst in de richting van een pijnlijk iets.
Het gaat zomaar niet. Wil je vrucht voortbrengen dan moet je leven
naar de geboden, zoals Jezus zelf dat deed. Het kan niet zonder
opoffering en pijn blijkbaar.
Of dat haalbaar is voor ons is dan de vraag.
Het is niet populair in onze wereld. Dat willen we niet zomaar.
Opoffering roept protest op en brengt onrust teweeg. Daar klinkt
dan die stem die zegt: rustig, kalm aan, blijf in mij, zegt Jezus en
laten mijn woorden in jou van betekenis zijn voor je levensstijl, voor
hoe je in de wereld staat. Daaraan weet je dan dat ik in jou blijf.
Het is niet gemakkelijk om verbonden te blijven met iemand die er
niet meer is! Door te doen wat Hij ons heeft gezegd: .‘Blijf in mij, Ik
blijf in jullie’, is ons leven, werken en door de wereld gaan
verbonden met Jezus. die aan het leven zin geeft en vruchten
voortbrengt van geloof, hoop en liefde. En dat is de meeste.
Dominee Jaap Doolaard, Odijk

28 maart.

Gezang 656 : 2 en 3
Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier.
Gij zijt de ranken, dus blijf in mij, ik blijf in u,
Dan vindt Hij vruchten hier.
Zing voor de Vader, de wijngaardenier
Dus blijf in Mij, Ik blijf in u
Dan vindt Hij vruchten hier.
Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn;
Blijf in Mijn liefde zoals ik in de Vader blijf
Gij zult vol vreugde zijn,
Bid om de geest, het brood en de wijn,
En al wat gij de Vader vraagt zal u gegeven zijn.

29 maart.

We bidden voor...
We bidden voor de kinderen die moeten werken,
die geen kind mogen zijn en niet kunnen spelen,
Heer help hen.
We bidden voor alle kinderen
die niet naar school kunnen
en niet mogen leren,
Heer help hen.
We bidden voor alle volwassenen
die geen werk hebben
en niet mee mogen doen,
Heer help hen.
Wij bidden voor alle gezinnen
die geen huis hebben
en nergens veilig zijn.
Heer help hen.
Wij bidden voor onze wereld
die ook Uw wereld is.
Open onze ogen,
maak onze handen sterk
en onze hoofden helder
zodat we kunnen helpen waar hulp nodig is,
heel maken wat gebroken is,
Heer help ons.

Kinderen, 30 maart.

Nog even en het is Pasen
Pasen is een fijn feest!
het wordt warmer buiten,
we zoeken eieren in de tuin.
De vogeltjes fluiten en we worden al een beetje bruin.
Maar het allerbelangrijkste met pasen is
déze belangrijke gebeurtenis:
Jezus die zich helemaal aan ons geeft,
Jezus is niet dood
Hij leeft!!

31 maart.

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman
Het is goed om te luisteren naar wat
Jezus in de eerste verzen zegt, willen we
de tekst voor deze week beter begrijpen:
De Landman (onze hemelse Vader)
bekijkt elke rank met grote aandacht. Als
Hij ziet, dat er geen vruchten komen aan
de rank, dan neemt Hij die tak weg,
omdat deze tak niet beantwoordt aan het
doel.
Want het gaat bij de Landman niet om de
ranken maar om de vruchten. Daarom
schenkt Hij alle aandacht aan de ranken die wel vrucht dragen.
Vanaf het eerste begin let Hij er op in vreugdevolle zorg, dat de
vruchtbare ranken alles krijgen wat ze nodig hebben: lucht, zonlicht;
en verder neemt Hij van deze vruchtbare ranken alles weg wat te
veel is voor de volle ontwikkeling van de vruchten. Dan bloedt de
rank misschien wel even en wellicht begrijpt de rank niet waarom
die prachtige zijtakken worden afgeknipt…
Heel eenvoudig omdat een tak, die niet volledig en gezond met
Hem verbonden is, nooit vrucht kan dragen.
Er kunnen wel bloesems aan komen, heel veelbelovend, maar na
de bloei blijft er niets over.
Als dit tot ons doordringt, wat zullen we dan, bij het lezen van de
tekst van deze week, bereid worden om met vreugde en
verwondering het snoeimes van de Landman, in ons leven van
iedere dag, toe te laten. Omdat het snoeimes van Hem in ons leven
een teken is, dat we echt met Jezus verbonden zijn, zoals de rank
met de wijnstok. Daarom mogen we vol vertrouwen in de Landman,
uitzien naar de vruchten, die heel zeker niet zullen uitblijven.
Dirk Koopmans

1 april

Vanwege liefde
ieder mens is een weg
waarlangs andere mensen
op zoek zijn naar zichzelf
naar God
ieder mens is ook een weg
waarlangs God komt
op zoek naar de mens
om hem te geleiden
naar Zijn liefde

2 april

Licht , waarheid, weg en hoop
Gij gaf ons het bewijs van Uw liefde
tot het uiterste toe.
Beroofd van Uw kleren,
bespot en gehoond,
geeft Gij Uzelf in het brood
dat voedt,
in de wijn die vertroost.
Gij zijt het Licht en de Waarheid,
de Weg en de Hoop.
Gij zijt Liefde.
Groei in ons Heer.

Zondag, 3 april

Meditatie bij Johannes 15, 18 – 27
In 1996 was Tini Muskens bisschop van Breda. Hij deed een
uitspraak die de gemoederen wekenlang heeft bezig gehouden:
“Wie zo arm is dat hij niet kan leven, mag een brood weghalen uit
de winkel” (…)“Dat heeft de katholieke moraal altijd al duidelijk
gemaakt”. Volgens die leer is diefstal een zonde, maar iemand die
geen brood kan kopen en dan - door honger gedreven - brood
steelt, begaat geen zonde. Het werd één van de startpunten van
wat nu de voedselbank is. De andere poot was het ongemak dat
o.a. supermarkten goed voedsel (moesten) weggooien terwijl er
mensen in armoede leven.
Een volgeling van Jezus zijn betekent soms impopulaire keuzes
maken. Denk aan bisschop Muskens. En dat kan ook bij ons
ongemakkelijke vragen oproepen. Ben ik bereid om op te staan en
als christen gezien te worden? Misschien is er iets dat ik nu als
christen zou moeten doen of zeggen, maar niet durf? Ik vraag
Jezus om moed. Ik herinner mezelf eraan dat het alleen maar
menselijk is om ervoor terug te deinzen een standpunt in te nemen
dat anderen misschien niet leuk vinden. Misschien ben ik er in het
verleden niet in geslaagd dat te doen. Ik praat hier eerlijk met Jezus
over, wetende dat Hij van mij houdt hoe ik me ook heb gedragen,
net zoals Hij van zijn vriend Petrus bleef houden nadat Petrus hem
had verloochend.
Gelukkig staan we er niet alleen voor. Jezus stuurt ons de Trooster,
de heilige Geest. Voor mij is dat het geweten. Als dat spreekt, is
Jezus aan het woord. In dat gesprek over en weer maak ik een
keuze. Steeds vaker leidt dat tot een innerlijke rust en een innerlijke
vrede, ook al is het spannend.
Ed van de Moosdijk, pastoraal werker parochie Paus Johannes XXIII

4 april

Gezang 692 : 1, 4, en 8
Wij wachten op de heilige Geest
als wind die waait waarheen zij wil
Die komt en gaat en ons vervult
Kom Geest van God, waai alles schoon.
Wij wachten op de Geest beloofd
De Geest van kennis, hulp en troost,
Kom Geest van God, daal in ons neer.
Wij wachten op de Heilige Geest
als wijsheid die ons inzicht geeft
In wat er diep in mensen leeft
Kom, Geest van God geef goede raad.
Wij wachten op de Heilige Geest
als adem van het leven zelf
Die dode stof tot leven brengt,

Kom Geest van God, blaas leven in.

5 april

De predikant
Een predikant ging er een lang weekend tussenuit
en stond in de rij om te tanken.
De pomphouder kwam iedere auto voltanken.
Hij werkte snel maar de rij was lang.
Tenslotte gebaarde de pomphouder dat hij aan de beurt was.
“Sorry dat het zolang duurde dominee” zei de jongeman.
“Het lijkt wel of iedereen zich pas op het laatste moment voorbereidt
op een lange reis”.
De predikant grinnikte:
“Ik weet er alles van. In mijn vak gaat het net zo.”

Kinderen, 6 apr.

Zó houdt U van ons
Als een vader die ons beschermt
Als een moeder die voor ons zorgt
zó houdt U van ons God.
Dat U ons altijd tegemoet komt.
Dat we altijd bij U terecht kunnen.
Blijf bij ons Heer en bij alle mensen
en kinderen waar we van houden.
En natuurlijk ook bij alle andere mensen.
Amen

7 april

Gods Koninkrijk
Het lijkt dat Jezus de grote verliezer is.
Maar Jezus heeft stand gehouden.
Hij is dwars door zijn angst heen gegaan.
Hij heeft ons liefde geleerd.
Nog altijd leert Hij ons hoe wij goed moeten zijn.
Hij heeft ons aandacht geleerd.
Nog altijd laat Hij ons zien
dat elk mens de moeite waard is.
Hij heeft ons geleerd te vergeven,
zoals zijn Vader ons vergeeft.
Nog altijd zeggen wij dat als wij het Onze Vader bidden.
Nog altijd leert Hij ons
hoe je goed kunt doen aan de mensen
en hoeveel dat voor de ander betekent.
Dwars door de dood heen
blijft Zijn ideaal overeind: Gods koninkrijk,
een goede wereld voor iedereen.

8 april

Dit ene...
Dit ene heb ik Jou
ou gevraagd:
dat ik mag zijn van Jou.
ou.
Als Jijij mijn licht bent vrees ik niemand.
Als Jijij mijn rots bent sta ik sterk.
Dit ene heb ik Jou gevraagd: dat ik mag zijn van JJou.
ou.
Naar psalm 27: Huub Oosterhuis

9 april.

Ná Covid-19
Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen, de morgen breekt aan.
Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede,
een gebaar dat bijzonder zal zijn.
En we steunen elkaar en beloven,
na het leed wat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.
En ik hoop dat we zullen ervaren.
in geloof dat de liefde ons leidt:
voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.
Noorse tekst: Hans-Olav Moerk.
Uit: We will meet again.

Palmpasen, zondag 10 april

Johannes 12 : 12 – 19
Het evangelie van Johannes heeft een bijzondere opbouw. Het
bestaat uit twee delen, die parallel aan elkaar lijken te beginnen en
eindigen. Het eerste deel begint met de tekst over het Woord van
God dat mens is geworden en in ons midden heeft gewoond. Dat
deel eindigt met het verhaal van de opwekking van Lazarus uit de
dood, door Jezus. Jezus doet Lazarus opnieuw het levenslicht
aanschouwen.
Johannes begint het tweede deel van zijn evangelie met de intocht
van Jezus in Jeruzalem. Als het ware om te benadrukken dat Gods
Woord in Jezus mens is geworden. Johannes sluit dat tweede deel
af met de opstanding van Jezus zelf.
Het gaat Johannes in zijn evangelie erom dat mensen het levenslicht
blijven aanschouwen. Het levenslicht dat God heeft gegeven.
Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Licht dat leven geeft’.
Vandaag, op Palmzondag,lezen we over de intocht van Jezus in
Jeruzalem. De mensen begroeten Hem met palmtakken, alsof ze het
Loofhuttenfeest vieren. Vol vreugde roepen ze uit: ‘Gezegend Hij die
komt in de naam van de Heer'. Want ze hebben gehoord over de
opwekking van Lazarus. Jezus geeft leven! De koning van Israël is
in hun midden! De profeet Sefanja (3:15) had dat al voorspeld, door
Gods Woord. Maar Jezus wil niet door het volk uitgeroepen worden
tot koning van Israël. Zijn koningschap hoort niet bij deze wereld.
Daarom gaat Hij zitten op een ezeltje. Zo vervult Jezus ook het
Woord van God zoals dat werd gesproken door de profeet Zacharia
(9:9). Deze voorspelde eveneens dat alle volken jaarlijks naar
Jeruzalem zullen komen om de Heer als koning te vereren en het
Loofhuttenfeest te vieren (14:16).
Met de palmtakken die verwijzen naar het Loofhuttenfeest maakt
Johannes nog eens heel duidelijk dat de blijde boodschap over het
Licht dat leven geeft, bestemd is vooralle volken van de wereld.
Jezus doet ons telkens opnieuw het levenslicht aanschouwen.
Hij redt ons van de dood en zet ons op weg. We mogen achter Hem
aangaan, met de hele wereld. Zoals aan het eind van ons
tekstgedeelte al wordt geconstateerd door Jezus’ tegenstanders, de
Farizeeën!
Dominee Henk Steinvoort, Cothen
11 april

Gezang 553
Stap voor stap gaat door Jeruzalem
Jezus op de rug van een ezelin,
kinderen zwaaien takken, zingen:
“Zegen voor wie komt in de naam van de Heer".
Massa’s mensen in Jeruzalem:
waarom rijdt hij niet op een prachtig paard,
als een generaal ten strijde?
‘’Zegen voor wie komt in de naam van de Heer”.
Massa’s mensen in Jeruzalem,
vol verbazing zien zij deze man,
rustig op zijn ezel rijden
“Zegen voor wie komt in de naam van de Heer”.
Stap voor stap gaat door Jeruzalem,
Jezus op de rug van een ezelin,
zullen wij de kinderen volgen:
“Zegen voor wie komt in de naam van de Heer”.

12 april

De intocht
Trekken naar de stad van je verlangen
dromen over wat je vinden zult
zon en warmte, licht en vriendschap
stad waarin je wonen wilt.
Intocht houden in die dromen
langs versierde straten binnengaan
waar muziek klinkt, groene takken
van de hoop te wuiven staan.
binnentrekkenen al heel lang weten
dat het niet zo mooi wordt als het leek
toch de moed niet laten zakken
dat is doen wat Jezus deed.
Moedig door soms zware dagen trekken
trouw en onbevangen verdergaan
en dan merken dat je oude dromen
In een ander daglicht staan.
Marijke de Bruijne

Kinderen, 13 april

Kijk daar heb je Jezus
als een koning wordt Hij begroet.
Grote mensen en kinderen
brengen Hem eer met palmtakken en muziek.
Dit plaatje is wel aardig
maar Dé Koning nog niet waardig.
Geef het plaatje meer fleur
met je allermooiste kleur.

Witte Donderdag, 14 april

Witte Donderdag
“Hoe leren wij ontvangen uit Zijn hand
Wanneer wij tastend nemen om te delen
En eten van het brood dat ons kan helen,
De beker drinken, vol tot aan de rand”

Zo zitten ze aan tafel met Jezus en vieren het Pesachmaal:
de maaltijd van bevrijding.
Het zijn de oeroude woorden die dan klinken.
Judas zit ook mee aan.
Maar Jezus geeft aan dat Hij weet
wat er in de harten van Zijn leerlingen omgaat.
De leerlingen zelf zijn bang, ook voor zichzelf.
“Ik ben het toch niet”, vragen ze één voor één.
Want allemaal zijn we in staat Jezus te verraden, net als Judas. We
zijn vaak teleurgesteld in hóe God Zijn weg met ons gaat.
Dat het een weg is door de dood heen.
Die Koninklijke weg is niet een triomfantelijke weg van
overwinningen en zegetochten.
Het is een weg van gebrokenheid, gebroken als het brood,
uitgeschonken als de wijn.
Zó gaat Jezus Zijn weg.
Nee, zo gaat Hij Gods weg!

Goede Vrijdag, 15 april

Voor wie als Thomas is
Leg je handen in de wonden, voel de pijn, het vlees, het bloed.
Leg je handen in de wonden en voel wat er echt toe doet.
Leg je handen in de wonden van zo velen in de knel,
die door duisternissen dwalen op de bodem van de hel.
Leg je handen in de wonden van de zwerver op het plein
van die ander zó geschonden: in jouw pijn zal ik er zijn.
Leg je handen in de wonden van het onrecht, van geknecht.
van het misbruik, van de zonden: wonden zijn zo levensecht.
Leg je handen in de wonden van de mensen op de vlucht,
met hun angsten en hun zorgen: is er ooit een weg terug?
Leg je handen in de wonden van een wereld zó vervuild,
van de schepping zó geschonden: heb je daarom al gehuild?
Leg je handen in de wonden en vind Mij daar keer op keer:
zie Mij daar weer in de ogen, dan begint geloven weer.
Ella Feijen Redegeld

Stille Zaterdag, 16 april

Gebed
In de stilte en de kilte
van vandaag
zoek ik mijn God en ik vraag:
waarom is het zo stil
is dat Uw wil
is alles voorbij
bent u niet de Koning
voor mij?
in de stilte en de kilte
van vandaag
zoek ik het antwoord
op mijn vraag
de bijbel gaat open
en ik lees over
Gods liefde
en waar ik op mag hopen.
ik kan haast niet wachten
want morgen
geen zorgen
dan gebeurt het wonder
het graf gaat open
zo bijzonder
de dood is voorbij
Jezus heeft overwonnen
ook voor mij!

Als alle vragen gesteld zijn,
beantwoord of niet
houdt de mens altijd
nog één vraag over:
“Hou je van me?”
Daarop zegt God: “Ja”
Dat antwoord kwam Jezus brengen
in woord en daad
voor nu en altijd.
Zeggen wij het voort?
Brengen wij het ter sprake?
Metterdaad?

De oecumenische werkgroep 'Veertigdagenboekje’ van de
Krommerijnstreek, heeft met plezier gewerkt aan het samenstellen
van deze uitgave.
De ontmoeting en de samenwerking voorbij de grenzen van onze
kerken hebben wij als inspirerend en bijzonder ervaren.
Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd
aan de inhoud van dit boekje.
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