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Samen op weg naar Pasen

De ontmoeting
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De ontmoeting.
Op de weg die Jezus gaat, vinden verschillende ontmoetingen plaats:
in de woestijn de ontmoeting tussen Jezus en de duivel, op de berg de
ontmoeting met Mozes en Elia, bij de bron de ontmoeting met de
Samaritaanse vrouw, de ontmoeting met de blinde, de ontmoeting met
de opgewekte Lazarus bij het graf, de ontmoeting met de mensen die
Jezus binnenhalen in Jeruzalem en de ontmoeting van Maria en de
‘tuinman’ op Paasmorgen. Door al die ontmoetingen heen speelt de
ontmoeting van mensen met God een verbindende rol. De verhalen
over de ontmoetingen vormen een mooie doorgaande lijn naar
Paasmorgen, waar uiteindelijk de ontmoeting met de levende Heer
plaatsvindt. Die beslissende ontmoeting laat zien dat bij God het leven
het laatste woord heeft. Het thema van elke zondag wordt bepaald
door de plaats waar de ontmoeting zich afspeelt:
Eerste zondag
13 maart Matteüs 4:1-11 In de woestijn

Tweede zondag
20 maart Matteüs 17:1-9 Op de berg

Derde zondag
27 maart Johannes 4:5-26 Bij de bron

Vierde zondag
3 april Johannes 9:1-13 In het voorbijgaan

Vijfde zondag
10 april Johannes 11:1-44 Bij het graf

Zesde zondag
17 april Matteüs 21:1-11 Bij de stad

Pasen
24 april Johannes 20:1-18 In de tuin

Genesis 2:4b-2



3

40 dagenkalender voor de kinderen
40 voetstapjes tot Pasen
De zondagen zijn aangegeven met kaarsjes;
die worden niet bij die 40 dagen geteld.
Bij elke zondag staat een plaatje;

1. Een woestijn met een gloeiende zon, iemand roept om hulp.
2. bij de berg droom je van het moois dat je hebt gezien.
3. Je staat bij een puinhoop. Wat kun je daar van maken?
4. Je straalt van geluk en blijdschap, want heus, je komt er!
5. Je zaait zaadjes in de aarde voor een nieuw begin.
6. Je zwaait met groene takken naar Jezus die Jeruzalem

binnenkwam op een ezel. Het is Palmpasen!
7. Het is witte donderdag; er is wijn en brood, het laatste avondmaal.
Op goede vrijdag is Jezus gestorven. Op stille zaterdag wacht je in
stilte. En op Pasen kun je de paaskaars, de opstandingkaars
aansteken.
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Aswoensdag  9 maart              nog 40 dagen

Hoe komt men aan de naam aswoensdag?
Oorspronkelijk was Aswoensdag een dag van boetedoening, waarop
de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd kregen getekend.
Zo toonden zij berouw voor hun begane zonden. Aswoensdag is een
katholieke kerkgebeurtenis. Dit gebruik wordt ook wel in de
Ev.Lutherse kerk gedaan.
Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vasten/
bezinningsperiode voorafgaand aan Pasen. In die veertig dagen voor
Pasen leefden de mensen heel sober, er werd alleen het
hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd herinnerde de
katholieken aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen
in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken.
As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is
ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as
gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het afbranden van de
stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd
van zondaars gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De
as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende
palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool
betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten
worden - door de dood heengaan - om tot teken te worden van het
kruis, de dood en de verrijzenis.
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Donderdag 10 maart                                 nog 39 dagen
Veertig weken duurt het groeien

Veertig dagen nog tot Pasen
Tot de winter is gegaan
En het lengen van de dagen
Kou en duister gaan verjagen
En het leven op zal staan.

Veertig weken duurt het groeien
Van het ongeboren kind
In de warme schoot van moeder
Tot het klaar is om te komen
Volheid is en nieuw begin

Vrijdag 11 maart                                         nog 38 dagen
Een tocht door de woestijn
Veertig jaren van een leven
Zijn naar mensenmaat een tijd
Om te leren en te delen
Wat met moeite werd verkregen,
Daardoor worden mensen vrij.

Veertig dagen nog tot Pasen
Soms een tocht door de woestijn
Om te leren en te vragen
Hoe je duister kunt verjagen
Om met Pasen klaar te zijn.
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Zaterdag 12 maart                                      nog 37 dagen

Veertig dagen, weken, jaren,
Wachten, weten en ervaren
Dat iets nieuws, verandering
Met vreugde en moeite samenging.

Wanneer op Aswoensdag de 40 dagentijd begint, krijgen we veertig
dagen de tijd om ons voor te bereiden op het feest van Pasen.
We krijgen ook de tijd om te
werken aan onze relatie tot
God en onze naasten. Op weg
naar Pasen vind je wegwijzers
die een gids kunnen zijn om
van de 40 dagentijd een
geslaagde voorbereidingstijd
voor Pasen te maken.

Tijd om tijd vrij te maken
Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, 
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. 
Prediker 3,6
We gaan op zoek naar ‘verloren’ tijd om op adem te komen, stil te
vallen of te bidden. Enkele tips om tijd vrij te maken:
* Zet je gsm uit even tijdens persoonlijke gesprekken zodat je oprecht
tijd hebt om aandachtig te luisteren.
* Maak elke avond een kwartiertje tijd vrij om nog eens terug te blikken
op de voorbije dag en de verbinding met God te maken.
* Respecteer de zondag als rustdag.
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Zondag 1                                                               13 maart

Open je ogen voor… kwetsbare mensen

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om
door de duivel op de proef gesteld te worden.

Lezing: Matteüs 4: 1-11

Korte overweging bij de tekst
Matteüs getuigt vol overgave van Jezus uit Nazareth, die de Messias
is. Hij wil de ogen van de lezer openen om het enige juiste te kunnen
zien: Jezus Christus, zoon van God. Jezus wordt door Gods Geest
naar de woestijn geleid, het gebied waar Mozes en later ook Elia bij
God waren. Hij wordt omhoog geleid zoals Mozes en Elia de berg
beklommen waar ze ‘iets van God’ mochten zien.

De dwarsligger en tegenstander stelt Hem op de proef door te
strooien met bijbelwoorden. Hij misbruikt deze woorden, laat ze
buikspreken. Het laat ons terloops zien, hoe ‘mis’ het lukraak citeren
van bijbelteksten  is. Met een beroep op gedeelten uit Deuteronomium
wordt hier het messiasschap als uitgangspunt genomen: als je dan de
zoon van God bent, dan … Jezus antwoordt ook met een beroep op
bijbelgedeelten om zo te laten zien dat zijn weerbaarheid en kracht
samenhangen met zijn trouw aan God en zijn woord. Drie keer wordt
Jezus zo getoetst, maar hij zal zijn voet aan deze toetssteen niet
stoten.
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Maandag 14 maart                                     nog 36 dagen

Om bij stil te staan…….

Heb je wel eens momenten in je leven (gehad) dat je het gevoel had in
de woestijn te lopen? Was het vooral droog en dor, of eenzaam en
verlaten?  - Wie of wat was toen voor jou een oase?

W E E K L E Z I N G E N    1 4 - 2 0  m a a r t

dag datum lezing nog

maandag 14 maart Jacobus 5: 1-6 36 dagen

dinsdag 15 maart Jacobus 5:7-12 35 dagen

woensdag 16 maart Jacobus 5:13-20 34 dagen

donderdag 17 maart Esther 1:1-12 33 dagen

vrijdag 18 maart Esther 1:13-22 32 dagen

zaterdag 19 maart       Esther 2: 1-11 31 dagen
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Dinsdag 15 maart     nog 35 dagen

Beproeving
Heer, vaak ga ik te ver,
wil ik te veel,
reik ik te hoog,
en val ik diep.
Heer, stil mijn honger naar meer.
Laat mij proeven van uw brood,
uw woord, uw offer.
Breek en deel mij uit.
Heer, stil mijn dorst naar groter.
Laat mij proeven van uw beker,
uw woord, uw vrijgevigheid.
Schenk mij uit.
Heer, als ik dat dan gedaan heb,
en zo de duivel heb weggezonden,
laten er dan engelen komen
om voor mij te zorgen.                                    Berthe van Soest

Woensdag 16 maart                                  nog 34 dagen

In de eenzaamheid leren we helder te zien.
In de eenzaamheid en de stilte van de nacht leren we helder te zien. Ik
vergelijk het graag met een fles vloeistof. Als ik die fles schud, kan ik
er niet goed doorheen kijken.
Maar als ik de fles neerzet en een paar uur laat staan, dan zakken de
deeltjes die er doorheen zweven steeds meer naar beneden en kan ik
er steeds duidelijker doorheen kijken. Dit beeld helpt ons te beseffen
wat er gebeurt wanneer we wat langer in de eenzaamheid en de stilte
van de nacht vertoeven. We doorzien beter ons leven.

Bruno Gooskens, trappist (in ‘De reis van je hoofd naar je hart’)
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Donderdag 17 maart                                 nog 33 dagen

Lied: Een mens te zijn op aarde

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd
is komen uit het water
en staan in de woestijn
geen god onder de goden
geen engel en geen dier
een levende, een dode
een mens in wind en vuur

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt
de mens niet verlaten
Gods Woord zijn toegedaan
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan 

Vrijdag 18 maart                                         nog 32 dagen

Voor de jeugd:

- Voor elke 3 verleidingen kwam Jezus te staan?
- Welke verleiding vindt jij het moeilijkst en waarom?
- En wat is in 2011 voor jou de grootste verleiding die je van Jezus
afhoudt?

Maak een rebus van de verleidingen en stuur deze op naar de
Bazuin Sions / Militia Christi.
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Zaterdag 19 maart                                      nog 31 dagen

Voor de kinderen:

Jezus in de woestijn, je kan met een schoenendoos een kijkdoos
maken.
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Zondag 2                                                              20 maart

Open je ogen voor… mensen die anders zijn dan jij

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes
met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen
veranderde hij van gedaante, zijn
gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.

 - Matteüs 17: 1 en 2 -

Lezing: Matteüs 17: 1-9

Korte overweging bij de tekst
In de lezing van de eerste zondag in deze 40dagentijd werd Jezus al
in verband gebracht met Mozes en Elia door het gebruik van de
motieven van de berg en de woestijn. In de  lezing van vandaag is dat
opnieuw het geval. Na zes dagen neemt Jezus enkele discipelen mee
de berg op, zoals ook Mozes met een paar volgelingen de berg op
ging waar hij zes dagen verbleef voor God zich aan hem openbaarde.
Na zes dagen, want de zevende dag is de dag van de Heer. Op de
berg ontmoet Jezus deze zelfde Mozes en Elia voor de ogen van de
discipelen. En ook op deze berg is God zelf aanwezig: de wolk geldt
als teken van zijn aanwezigheid. Uit de hemel en uit deze stralende
wolk klinkt het ‘Luister naar hem!’
Petrus probeert het moment vast te houden door tenten te bouwen,
maar Jezus neemt hen ‘gewoon’ mee naar beneden, naar het dal. Een
beweging naar het leven van alledag. Want het contact met God, met
het bovenaardse, en met je diepste zelf is nodig, maar dit contact is
tegelijk tijdelijk. De mens die Jezus volgt en door God wordt
aangeraakt,  zal ook weer afdalen en deelnemen aan het leven van
alledag.
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Maandag 21 maart                                     nog 30 dagen

W E E K L E Z I N G E N    2 1  -  2 6  m a a r t

dag    datum lezing nog

maandag 21maart Esther 2: 19-23 30 dagen

dinsdag 22 maart Esther 3:1-11 29 dagen

woensdag 23 maart Esther 3:12-4:3 28 dagen

donderdag 24 maart Esther 4:4-17  27 dagen

vrijdag 25 maart       Esther 5:1-8 26 dagen

zaterdag 26 maart       Esther 5:9-14 25  dagen
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Dinsdag 22 maart                                       nog 29 dagen
Gebed
Barmhartige God,
Zo kan een mens zijn
Met een gezicht dat straalt
als uw gezicht
en met uw mantel van licht en liefde
om zich heen:
van top tot teen uw mens.
Ik bid u:
geef ook mij dat licht van u.
Zeg tegen mij: ‘Wat ben je mooi.’
Ik bid u:
laat angst mij er niet meer onder krijgen,
laat liefde met mij meegaan op
heel de weg die ik gaan moet.
Maak mij tot uw geliefde kind.

Coen Wessel

Woensdag 23 maart                                  nog 28 dagen

In hulpeloze mensenwoorden

In hulpeloze mensenwoorden dragen wij op in Uw ontferming
Het grote leed dat door de wereld gaat, de angst die heel ons hart zou
kunnen treffen.
Wanneer wij zien, hoe klein en hoe beperkt wij zijn,
Schenk ons dan weer de beelden welke wij verstaan:
Die van een heuvel en een kudde,
Die van een herder en een lam.
O God, geef ieder die U vindt, en ieder die U zoekt,
De droom van een gelaat, het beeld van een gezicht.
Het visioen van Uw gelaat, Uw aangezicht, Uw hand, waarin ons leven
rust.
Fum van den Ham (uit ‘Maar liever gebogen gevouwen’)
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Donderdag 24 maart                                 nog 27 dagen

Lied: Tussentijds 148,Gij zijt in glans verschenen

Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen
Ons straalt uw heerlijkheid
Hoe bitter ook de pijnen
Door ons aan u gedaan
Gij blijft in glans verschijnen
Ziet ons in glorie aan.

Uw marteling, uw lijden,
in aller wereldnood,
uw kruisgang door de tijden,
uw dagelijkse dood,
het straalt voor onze ogen,
het glanst uit alle pijn,
aan haat en hoon onttogen,
blijft Gij onz' glorie zijn.

Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen,
als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen,
of heerlijk rijst uw beeld,
en doet ons mee ontstijgen
in glans die alles heelt.
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Vrijdag 25 maart                                        nog 26 dagen

Voor de jeugd: een groepsopdracht

Beelden van Jezus.
Verzamel afbeeldingen van Jezus, bijvoorbeeld in tijdschriften, op
(kunst)kaarten en op internet. Probeer er zoveel mogelijk variatie in
aan te brengen: uit verschillende tijden, culturen en stijlen. Leg deze
afbeeldingen op een grote tafel om goed te kunnen zien. Iedereen
wordt uitgenodigd een afbeelding uit te kiezen die hem of haar het
meest aanspreekt. Ga hierover met elkaar in gesprek.
Vragen kunnen zijn:
- Waarom spreekt deze afbeelding je het meeste aan?
- Welk beeld heb jij van Jezus?
- Is het beeld dat je van Jezus hebt in de loop van je leven veranderd?
Eventueel kun je daarna het gedicht van Anne Vlieger lezen. Wat zegt
deze tekst je over Jezus?

De opgestane

Een opname van de Opgestane
is overbelicht.
Het rolletje was al zoekgeraakt
Maar weer gevonden met dit resultaat.
Ik staar ernaar
En zoek een gezicht.
Het is er niet.
Dan hoor ik een zin:
Mijn licht is niet meer op mijn gelaat
Maar op dat van de ander Die naast je gaat.

Anne Vlieger
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Zaterdag 26 maart                                     nog 25 dagen

Voor de kinderen: een kleurplaat, weet je waar het over gaat?
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Zondag 3                                             27 maart

Open je ogen voor… mensen die mee willen doen

Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was
rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water
putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’

                       - Johannes 4: 6 en 7 -

Lezing: Johannes 4: 5-26;42

Korte overweging bij de tekst
In het verhaal van ‘de vrouw bij de bron’ wordt verteld hoe beiden,
Jezus en de Samaritaanse, de traditionele grenzen doorbreken. Jezus
gaat het gesprek met een vrouw aan en de vrouw laat zien dat ze een
eigenzinnige gelovige is. In dit verhaal, waarin water een beeld is voor
het leven, zit Jezus op de rand van de bron van Jacob.
Het is het zesde uur, een vaste tijd voor gebed.
De wereld moet Jezus leren kennen, leren zien wie hij werkelijk is. Het
persoonlijke gesprek dat de vrouw met Jezus voert, is niet alleen van
belang voor haar persoonlijk, de betekenis overstijgt het individu. Zij is
als het ware een spiegel waarin zich een beeld van de Christus
weerkaatst. De lezers en de hoorders kunnen leren om te zien dat met
de komst van Jezus het heil doorbreekt in het leven.
Aanbidden we God in Jeruzalem of elders? Verwachten we een
profeet of een Messias? In het gesprek blijkt dat verschillende
verwachtingen en opvattingen er eigenlijk niet toe doen. Jezus biedt
de vrouw zicht op God: ‘… dat wie de Vader echt aanbidt, hem
aanbidt in geest en waarheid.’



19

Maandag 28 maart                                     nog 24 dagen

W E E K L E Z I N G E N    2 8  m a a r t  -  3  a p r i l

dag    datum lezing nog

maandag 28 maart Esther 6: 12-7:6a 24 dagen

dinsdag 29 maart Esther 7: 6b -8:2 23 dagen

woensdag 30maart Esther 8: 3-8 22 dagen

donderdag 31maart Esther 8: 9-17 21 dagen

vrijdag 1 april Esther 9: 1-10 20 dagen

zaterdag 2 april Esther 9: 11-19 19 dagen

Dinsdag 29 maart                                      nog 23 dagen

Bij de bron
Zo zou het moeten gaan, God,
dat mensen elkaar helpen
als ze zien dat iemand dorst heeft of honger.
En dat het dan niet uitmaakt
of je moslim bent of christen
vrouw of man, rijk of arm.
Zo zou het moeten gaan, God,
dat mensen elkaar ontmoeten
als een jongen en een meisje
bij de stadsfontein,
met liefde en luchthartigheid in hun ogen
en dromen van kussen en zoveel meer.



Laat ons dan u ontdekken
als een stroom van zegen en blijdschap
een bron in ieder mens,
die vloeit en nooit meer stopt.
Dit is uw waarheid God,
dit is uw Geest.
Zo is de liefde van Jezus Messias
voor al uw mensen.                                   Coen Wessel

Woensdag 30 maart                                 nog 22 dagen

Ontmoeten

Ontmoeten is de stap durven zetten,
Je ware gezicht durven tonen,
Je vrees en je onzekerheid opzij schuiven
En je vertrouwen aan iemand schenken,
Weten dat je geborgen bent.
Ontmoeten is niet veel vragen stellen,
aandringen of uitpluizen,
beslag leggen of veroordelen.
Ontmoeten is nooit ‘moeten’
Het is aanvoelen, luisteren, stil worden.
Ontmoeten geeft nieuwe horizonten aan je leven.
Je moet voortaan je kleinheid, je onmacht,
Niet meer verbergen,
Je moet ze niet langer alleen dragen,
Er is iemand bij wie je altijd terecht kunt.

Erik Stijnen
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Donderdag 31 maart                                 nog 21 dagen

Je verwondert

Als je maar ziet wat er te zien valt.
Als je maar niet vervreemdt, langzaam dichtslibt.
Ogen heb je, ogen in je hoofd, ogen in je ziel.
Als je je maar verwondert.
Het licht, de bomen, alles had er ook niet kunnen zijn.
Je verwondert.
Zolang je je verwondert leef je, ben je mens.       Hans Bouma

De buschauffeur
Er komt in het spitsuur een oudere mevrouw met een rollator de bus
binnen. Dat duurt even. Alleen al de tijd die het haar kost haar
strippenkaart uit de tas te toveren. Zij schuifelt langzaam verder. De
chauffeur houdt haar via zijn spiegel in de gaten en pas als zij zit, geeft
hij gas. Al die haastige passagiers moeten maar even geduld hebben.
Hij heeft haar gezien!
JanHendriks

Vrijdag 1 april                                              nog 20 dagen
Handen heb je om te geven 
Van je eigen overvloed 
En een hart om te vergeven 
Wat een ander jou misdoet

Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen

Ogen heb je om te zoeken 
Naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te zeggen 
Wat een ander moed in spreekt
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Open je oren ...

Schouders heb je om te dragen 
Zorg en pijn van alleman 
En een hart om te aanvaarden 
Wat een ander beter kan

Open je oren ...

Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is 
En een hart om waar te maken 
Dat geen mens een eiland is

Open je oren ...

Oren heb je om te horen
Naar een mens die vrede is 
En een hart om te geloven 
In een geest die liefde is

Open je oren ...

Vraag voor de jeugd:

Heb jij je handen,hart,ogen,
schouders en voeten al gebruikt om een
ander te helpen?
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Zaterdag 2 april                                      nog 19 dagen

Voor de kinderen: een kleurplaat.
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Zondag 4                                                                    3 april

Open je ogen voor… zij die niet zien.

Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen
van de blinde en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en
was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg,
waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.

  - Johannes 9: 6 en 7 -

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

Korte overweging bij de tekst
Jezus ‘ziet’ een mens, in het voorbijgaan ziet hij hem. De discipelen
vragen hem wat of wie hij ziet in deze blindgeborene. Zij vragen hoe
het komt dat de man blind is. Zij zoeken in het verleden naar een
verbinding met God, namelijk blindheid als straf voor zonde. Als het
geen zonde van de blinde zelf is, dan wel een zonde van zijn ouders.
Maar Jezus legt niet de nadruk op wat er met de blinde man gebeurd
is, maar op datgene wat er met hem gebeuren moet: hij is gericht op
de toekomst. Zonde wordt door Jezus losgekoppeld van fysieke
blindheid. Er dient ruimte te komen voor betrokkenheid en genezing
die de toekomst opent. Jezus presenteert zich als het licht van de
wereld, zoals ook zijn volgelingen dat mogen zijn, en zorgt bij deze
blinde voor het licht in de ogen. Deze ‘mens’, die door Jezus gezien
wordt, maakt in dit verhaal een boeiende ontwikkeling mee: van
blindgeborene en verachte zondaar, wordt hij uiteindelijk de
boodschapper: “Als die man (Jezus) niet van God kwam, zou hij dit
toch niet hebben kunnen doen?” De farizeeën kunnen het niet zien en
ze willen het niet horen, ze jagen deze boodschapper weg.
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Maandag 4 april                                         nog 18 dagen

W E E K L E Z I N G E N    4  -  9  a p r i l

dag    datum lezing nog

maandag 4 april Esther 9: 29-10:3 18 dagen

dinsdag 5  april 2 Kor. 8:1-15 17 dagen

woensdag 6 april 2 Kor. 8:16-24 16 dagen

donderdag 7 april 2 Kor. 9:1-15 15 dagen

vrijdag 8 april          2 Kor.10:1-11 14 dagen

zaterdag 9 april          2 Kor.10:12-18 13 dagen

Dinsdag 5 april                                           nog 17 dagen

Roep mij

Roep mij,
Dan kom ik naar buiten
Met pijn in mijn ogen
Vanwege het donker van binnen.
De gang zit er nog niet goed in
Zoals u ziet,
Ik durf geen ruimte in te nemen,
Maar geef mij Uw woord,
Zoals ik mijn arm
Aan een blinde.               Ronald da Costa (in ‘Met open ogen’)

25



Woensdag 6 april                                       nog 16 dagen

Voor God

Suzanne, Amerikaans predikante, vertelt dat ze vorig jaar tijdens de
Ramadan met een groepje Palestijnse vrouwen uit Beit Jala in de auto
zat naar Jeruzalem. Beit Jala ligt op de Westbank, en om vanuit Beit
Jala naar Jeruzalem te mogen heb je een vergunning van de
Israëlische autoriteiten nodig.  Aisha, een moslimvrouw uit Beit Jala,
zat voorin naast Suzanne, en achterin zaten nog enkele andere
vrouwen. Alle vrouwen waren in het bezit van de benodigde
vergunningen om naar Jeruzalem te gaan. Bij het checkpoint tussen
Beit Jala en Jeruzalem werden de vrouwen echter zonder reden
teruggestuurd. Ze besloten daarom om te rijden naar een
ander checkpoint bij Betlehem. Opnieuw kregen ze van de
dienstdoende soldaat te horen dat ze niet door mochten rijden en
terugmoesten naar huis. Verslagenheid. Teruggaan? Nog een ander
checkpoint proberen? Je weet namelijk nooit waar je wel of niet
doorgelaten wordt als Palestijn.  “Nee”, zei Aisha, “ik ga wel met die
soldaat praten. Hij ziet er aardig uit.” Aisha stapt uit de auto, kijkt de
soldaat aan, en zegt: “Laat ons alsjeblieft doorrijden. Niet omdat ík
een moslim ben. Ook niet omdat zíj een christen is. En ook niet omdat
jij een jood ben.” Daarna wees Aisha omhoog en zei: “Maar doe het
voor God!” De jongen keek naar de grond, maakte een ongeduldig
gebaar met zijn arm en zei met ingehouden tranen: “OK, rijd maar
door”.

Meta Floor. Zij werkt voor Kerk in Actie als uitgezonden medewerker
bij stichting Sabeel.
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Donderdag 7 april                                      nog 15 dagen

Joods verhaal

Een rijke kwam bij een rabbi. Hij vertelde over zijn zorgen om zijn geld
op een goede manier te beheren. Na zijn verhaal nodigde de rabbi
zijn rijke gast uit om eens in de spiegel te kijken. “Wat ziet u?” vroeg
de rabbi. “Ik, ik zie mezelf”, zei de man. Daarna nam de rabbi hem
naar het raam en vroeg hem wat hij zag. “Ik zie iemand op straat
lopen”, antwoordde hij. “Kijk”, zei de rabbi, “zowel de spiegel als het
raam zijn van glas gemaakt. Met dit verschil: de spiegel is met zilver
beplakt en zodra dat in het spel is, ontneemt het een mens uitzicht op
de ander”.

Vrijdag 8 april                                             nog 14 dagen

Voor de jeugd:

Ik zie jou. Wat zie je aan iemand?
Om elkaar wat beter te leren kennen. Papier voor elke deelnemer,
tekenmateriaal (potloden, stiften of krijt). De deelnemers maken
tweetallen. Ze gaan tegenover elkaar zitten aan tafel. Iedereen tekent
de ander. Het gaat daarbij niet om een mooie tekening maar om iets
kenmerkends van de ander. Vervolgens ga je met elkaar in gesprek
om, op de tekening, een antwoord op de volgende vragen te kunnen
invullen:
- Voor wie heb jij oog?
- Waar heb jij een goede neus voor?
- Waar zit je hoofd vol van?
- Hoe ziet God jou?
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Zaterdag 9 april                                        nog 13 dagen

Voor de kinderen:

Maak op een spiegeltegeltje met glasverf of watervaste stift een
tekening van jezelf. Lijk je er een beetje op? Dat is alleen de
buitenkant, aan de binnenkant moet je laten zien dat je kind van God
bent.

Spiegeltje, spiegeltje  aan de wand
hoe zit het met jouw binnenkant
Durf je het erop te wagen
samen met de Heer op weg te gaan?
Durf jij te bidden en te vragen
ook al heb je het nooit gedaan?
Weet dan, een ieder krijgt momenten
dat hij/ zij zelf geen uitkomst weet.
Luister dan naar je gevoel van binnen:
’t is God die jou nooit vergeet.
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Zondag 5                                                                10 april

Open je ogen voor… je medemens

Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ De dode kwam
tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht
bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de
doeken los, en laat hem gaan.’

 - Johannes 11: 43 en 44 -

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

Korte overweging bij de tekst

De boodschap van de ziekte van zijn vriend en het appèl dat hierin op
hem gedaan wordt, is voor Jezus een teken van grote komende
dingen. Het wonder van de opwekking van Lazarus (‘God helpt’) is
ook hier bedoeld als een bevestiging van Jezus als de door God
gezondene. Intussen is Lazarus eigenlijk een figurant in deze tekst
waarin hij de hoofdpersoon leek te zijn. In wezen draait het om de
gesprekken tussen Jezus en Marta en Maria. Waar een rabbi niet met
vrouwen spreekt, doet Jezus dat uitgebreid en niet voor het eerst. De
heerlijkheid en grootheid van God wordt zichtbaar in de zending van
de Zoon. Het ‘leven’ en de ‘opstanding’ waar Jezus van spreekt zijn
veel meer dan het (logischerwijze tijdelijk) terug ontvangen van een
overledene. Jezus wijst van zichzelf af naar God: aanbidt God en Hem
alleen!
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Maandag 11 april                                       nog 12 dagen

W E E K L E Z I N G E N    11 -  17 a p r i l

dag datum lezing nog

maandag 11 april 2 Kor. 11: 16-33 12 dagen

dinsdag 12  april 2 Kor. 12: 1-13 11 dagen

woensdag 13 april 2 Kor. 12: 14-21 10 dagen

donderdag 14 april 2 Kor.13: 1-13 9 dagen

vrijdag 15 april Filippenzen 1:1-11 8 dagen

zaterdag 16 april Filippenzen 1:12-26 7 dagen

Dinsdag 12 april                                        nog 11 dagen

Verbinden

Rol de steen van mijn hart
zodat ik Jouw liefde ervaar.
Haal de doek van mijn ogen
zodat ik Jou kan zien.
Wikkel het linnen van mijn handen
zodat ik Jou aan kan raken,
en ik mij met jou verbinden kan.

Berthe van Soest
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Woensdag 13 april                                     nog 10 dagen

Als een beeldhouwer

Een oude beeldhouwer lag op bed, ernstig ziek en voelde zijn einde
naderen. Zijn vriend zat naast hem. Ze spraken over de naderende
dood. De vriend zei: “Ga jij nu eeuwig harp zitten spelen?” De
beeldhouwer schudde zijn hoofd. “Harpspelen, nee! Misschien weer
beeldhouwen.” De vriend keek hem lachend aan. “Geloof jij dan in een
leven na de dood?” De beeldhouwer keek om zich heen en zei: “Zie je
al die beelden die ik gemaakt heb? Ik heb ze allemaal bewaard of
ervoor gezorgd dat ze ergens anders een mooi plekje krijgen. Zelfs de
beelden waar een stuk af was of waar een barst in kwam, heb ik
bewaard. Ik kan er geen afstand van doen. Ik ben eraan gehecht
geraakt, want in al die beelden zit iets van mezelf.” Toen viel er een
korte stilte. De beeldhouwer vervolgde: “Eigenlijk denk ik dat God
voor mensen voelt wat ik voor al mijn beelden voel.
Er zit iets van Hemzelf in. En Hij kan er geen afstand van doen….”

Stephan de Jong (in ‘Verhalen van levenskunst’)
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Donderdag 14 april                                      nog 9 dagen

  Wie zijn dit en wat treft je het meest in het verhaal?

Vrijdag 15 april                                              nog 8 dagen

Palmpasenstok
Je kan een palmpasenstok maken. Je hebt hiervoor nodig;
2 takken/stokken waarvan je een kruis maakt. Kleurige linten of kleurig
papier om het kruis te omwikkelen. Doppinda’s, rozijnen of snoepjes
om een slinger van te maken en te versieren. Een broodhaantje voor
bovenop. Kopen bij de bakker of je ouders lief aankijken of ze samen
met je een haantje willen bakken.
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Zaterdag 16 april                                          nog 7 dagen

Voor de kinderen:
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Zondag 6   Palmpasen                                          17 april

Open je ogen voor… mensen die volhouden

Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan
huidvraat had geleden – aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw
naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij
zich en goot die uit over zijn hoofd.

     - Matteüs 26: 6 en 7 -

Lezing: Matteüs 26: 1-27 en 66

Korte overweging bij de tekst
De vrouw (Maria?) is anders dan de discipelen. Met name anders dan
Judas, die de zalving van Jezus geldverspilling vindt. Deze vrouw ziet
Jezus dus ook anders. De anderen zien niet dat Hij hier ‘betekend’
wordt als de Messias. Voor de vrouw is geen bedrag te groot, met de
kostbare olie gaat een heel jaarloon heen. In schril contrast staat het
bedrag waarvoor Judas even later zijn Meester verraadt.
De zalving en het verraad passen
in de aanloop naar de uitlevering
van Jezus aan de hogepriesters.
Uit het eerste deel van dit
bijbelgedeelte blijkt al dat deze
leiders zoeken naar een manier
om hem te laten veroordelen.
Judas kan blijkbaar volgeling van
de Messias zijn en niet werkelijk
zien wat dat betekent. Volgeling
zijn is geen garantie voor de
toekomst! De daad van de vrouw
heeft iets van een belijdenis, ook
al brengt zij die niet onder
woorden.
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Maandag 18 april                                         nog 6 dagen

W E E K L E Z I N G E N    18 -  24 a p r i l

dag     datum lezing nog

maandag 18 april Filippenzen 2: 12-18 6 dagen

dinsdag 19 april Filippenzen 2: 19-30 5 dagen

woensdag 20 april Mattheus 26: 1-16 4 dagen

donderdag 21 april Mattheus 26: 17-56 3 dagen

vrijdag 22 april Mattheus26:57-27:61 2 dagen

zaterdag 23 april Mattheus 27:62-66 1 dagen

dinsdag 19 april                                           nog 5 dagen

Jouw dochters
Gezegend ben Jij
om je dochter Maria van Magdala,
die je voorbereidde op het graf,
kostbare olie over jou uitgoot,
en je troostte.
Gezegend ben Jij om al jouw dochters
die voeden, troosten, sussen, kusjes geven,
waken, met vader naar het ziekenhuis gaan,
de buurvrouw soep brengen, en tranen afvegen.
Gezegend ben Jij om Maria van Magdala,
om al jouw dochters.                                Berthe van Soest
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Woensdag 20 april                                       nog 4 dagen

Donderdag 21 april                                      nog 3 dagen

Als wijn en brood
Als wijn wil ik uitgegoten worden
zoet, geurig en kruidig,
mijn woorden als een zoete stroom,
mijn daden krachtig.
Als brood wil ik uitgedeeld worden,
voedzaam en stevig,
betrouwbaar in wat ik zeg,
eerlijk in wat ik doe.
Drink vanavond met mij uit jouw beker.
Eet vanavond met mij samen jouw brood.
Ik zal jou niet verraden.                                  Berthe van Soest
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Vrijdag 22 april                                            nog 2 dagen

De gebedsstrijd in Gethsemané
Matteüs 26: 36 – 46.

Jezus werd gevangen genomen, wie waste zijn handen in onschuld?
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Zaterdag 23 april                                          nog 1 dag

Gebed in de stille week
Breng ons bij u, God
bron van ons bestaan
bodem van ons leven

breng ons bij uw zoon
bij zijn bidden in de hof
breng ons bij zijn moeder
en bij haar tranen
breng ons bij de mens die zijn leven
inzette voor ons

breng ons bij uw mensen
die lijden in deze wereld
omdat hun recht onthouden wordt
hun verkiezingen ontstolen werden
breng ons bij ons geloof,
dat zo vaak verborgen is

breng ons bij alles wat leeft in ons
aan geloof, aan blijdschap, aan liefde en vreugde

maak ons open
voor uw leven
voor uw diepe ontferming
voor uw liefde.
Keer ons naar u.

Coen Wesse



39

Zondag 24 april                                                        Pasen

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 28:5-7 –
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Pasen, een nieuw begin

Pasen is: opnieuw beginnen.
’t Oude is voorbij gegaan!
Elke dag aan waarde winnen,
Want de Heer is opestaan!

Pasen is, je handen heffen
Naar een open hemelpoort,
Opstaan in en blij beseffen,
Dat de nieuwe morgen gloort!

Pasen maakt van sterven:Leven,
Hij, die zelf zijn graf ontsloot,
Heeft de duisternis verdreven;
Overwon de macht der dood.

Pasen is; nog even wachten
Op een blij ontmoetingsfeest;
Al Gods kinderen eendrachtig
Rond de Vader, Zoon en Geest.

Pasen is: openspringen
Als een rijpe korrel graan.
Pasen dat is: juichend zingen
Dat de Heer is opgestaan!


