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Met brood en wijn op weg naar Pasen
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Met brood en wijn op weg naar Pasen
In deze 40 dagentijd willen we Jezus graag bij u voorstellen zoals Hij
zichzelf heeft gepresenteerd in zijn ‘Ik ben’- uitspraken. Het eerste
'ik ben'- woord is dat van het brood en het laatste van de wijn.
In tegenstelling tot de andere evangeliën breekt en deelt Jezus in het
Johannes evangelie geen brood en wijn tijdens het laatste avondmaal,
maar wijst Hij op zichzelf. Met de ’ik ben’- woorden maakt Jezus
duidelijk wie Hij is. Hij stelt zich aan ons voor. Hij is in het bijzonder de
opstanding en het leven. Alle woorden, die Jezus sprak, alle
aanduidingen die Hij van zichzelf gaf, vallen min of meer in het niet bij
zijn woord: “Ik ben de opstanding en het leven”. Op de Paasmorgen
laat Hij zien dat Hij wis en waarachtig de opstanding en het leven is.

Eerste zondag:
09 maart               Johannes 6:32-40 Ik ben het brood dat leven geeft.
Tweede zondag:
16 maart               Johannes 4:1-30 Ik ben het levende water.
Derde zondag:
23 maart               Johannes 8:12-20 Ik ben het Licht der wereld.
Vierde zondag:
30 maart               Johannes 10:7-21 Ik ben de goede herder,

de deur naar de schapen.
Vijfde zondag:
06 april Johannes 15:1-8 Ik ben de wijnstok.
Zesde zondag:
13 april                  Johannes 12:12-19 Palmpasen.
Goede vrijdag:
18 april                  Johannes 19:16-22 Jezus’ offer.
Pasen
20 april                  Johannes 20:1-18 en Johannes 14:1-7

Wie zoekt u?
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
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Voor de kinderen: Een knutselkruis
Kleur elke dag in de 40 dagentijd een hokje tot het Pasen is.
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Aswoensdag  5 maart           nog 40 dagen
 
Gered door een askruisje
Een askruisje halen, dat gebruik kennen wij niet. In andere kerken
wordt het wel gedaan. Voor jongelui iets waar je vaak niet mee te
koop loopt. In een Amerikaanse politieserie werd, as op het voorhoofd
van een jonge knul, zijn redding. Hij werd verdacht van een moord die
rond de tijd van de kerkdienst was gepleegd. Hij had zoals dat heet
een middel en een motief en naar eigen zeggen geen alibi.
Een goede speurder ontdekte echter een restant van het askruisje
(dat natuurlijk was weggeveegd) op zijn voorhoofd en de pastoor kon
bevestigen de jongen gezien te hebben. Het askruisje is een teken
van vergeving. Vroeger waste men met as omdat het reinigend zou
zijn. Wie zo’n kruisje haalt, laat zien dat hij spijt heeft over wat er
allemaal niet goed is gegaan en dat hij wil veranderen.
Spijt, bereidheid te veranderen en vergeving: het zijn allemaal
woorden die passen bij de 40 dagentijd die vandaag begint.
 
Donderdag 6 maart           nog 39 dagen

Laat ons bidden dat deze vastentijd voor ons allen een tijd
van inkeer en bezinning mag zijn.
Dat we erin slagen om rust en stilte te scheppen in onszelf, 
dat we ons kritisch afvragen waar we mee bezig zijn en
waaraan we onze tijd en aandacht willen besteden.

Laat ons bidden dat we in deze vastentijd leeg worden,
zodat we vervuld kunnen worden van nieuw leven,
dat we een weg kunnen vinden naar anderen,
met name naar mensen met wie we meestal moeilijk 
uit de voeten kunnen.

Laat ons bidden dat we ons niet vastklampen aan 
pracht en praal, aan eer en bezit,
maar dat we leren ontdekken dat
gerichtheid en betrokkenheid op anderen 
diepe levensvreugde met zich meebrengt.
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Heer onze God, 
maak ons leeg en open, 
maak ons nieuw en oorspronkelijk, 
doe ons leven in de geest van Jezus,
die zo sterk van binnenuit leefde dat
Hij zo op anderen betrokken was.

Vrijdag 7 maart   nog 36 dagen

Vasten voor beginners:
In de vasten- of lijdenstijd zoals de 40 dagentijd ook wel genoemd wordt,
vasten er veel mensen. Sommige mensen verbruiken minder energie,
gaan op een andere manier om met voedsel en eten, laten
genotsmiddelen staan, laten de TV en de computer uit en zijn solidair
met anderen, het moderne vasten.

Je zou dit eens kunnen proberen:
Op een dag in de week sla je een maaltijd over. 
Je eet dus niets, je moet dus ook geen eten klaarmaken. 
De tijd die daardoor vrijkomt besteed je aan iets 
waarvan je al jaren zegt dat het belangrijk is, 
maar waarvoor je gewoon geen tijd had of maakte: 
- de lang beloofde brief 
- het steeds maar uitgestelde bezoekje 
- een half uurtje stilte of gebed 
Gegarandeerd, de dag wordt anders. 
De kringloop van eten en hebben en de vrees van
nooit genoeg wordt plots doorbroken. 
Er is ineens een zee van tijd voor wat echt belangrijk
is. 
Je voelt je herleven en als na enkele uren je maag
begint te rommelen, 
dan mag je je verbonden voelen met hen die deze
dag ook niet gegeten hebben, 
maar daar niet voor konden kiezen.
Je mag het echt eens proberen.
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Zaterdag 8 maart                                                               nog 37 dagen

Jezus zegt: ”Ik ben…”
(melodie: Jezus is de Goede Herder,
Evangelische Liedbundel nr. 452)  
Ik ben het brood dat leven geeft

Jezus is het brood van het Leven,
dat jouw honger stillen mag.
Jezus is het brood van ’t Leven,
overvloed voor elke dag.
 
In een wereld vol van vragen,
in ons leven met soms pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.  

Zondag 1           9 maart

Ik ben het brood dat leven geeft                            Johannes 6:32-40

Stel je voor: Een van je vrienden vertelt dat hij vandaag in Utrecht was
en dat er bij de uitgang van Hoog Catharijne een man stond die
mobieltjes uitdeelde. Zomaar gratis mobieltjes. Eentje met camera en
MP3 en Bluetooth en een stevig beltegoed. Alsjeblieft, aanpakken.
Voor niks vandaag. En of je zin had om morgen mee naar Utrecht te
gaan om te kijken of die man er weer staat. Er gaan er een heleboel.
Je weet maar nooit. Dus waarom niet? En echt, daar stond die man
weer. Hij staat daar. “Jullie komen zeker voor die mobieltjes”?
Doe daar geen moeite voor. Je kunt beter moeite doen voor het echte
mobieltje, dat nooit kapot gaat en waarvan het beltegoed nooit
opraakt. Ik ben het echte mobieltje. Als je mij hebt, heb je altijd
verbinding en heb je altijd beltegoed….
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Hoe zou jij je dan voelen?
Ben je daarvoor op zaterdagmorgen zo vroeg je bed uit gekomen?
Wat is dat voor gekheid: ik ben het echte mobieltje…
Zoiets kunnen de mensen rond Jezus ook gedacht hebben. Toen ging
het over brood, je eten van elke dag. Daar moest zeker in die dagen
hard voor gewerkt worden. Jezus noemt zich het Brood van het Leven.
Dat moet dus een bijzonder levensmiddel zijn dat al het andere
overtreft. Iets waar niemand anders aan gedacht heeft omdat het uit
de hemel komt. Rechtstreeks van God. Hij zorgt voor je leven, elke
dag weer. Maar Hij wil voor je zorgen tot in eeuwigheid. Hij deelt
royaal brood uit dat aan de wereld het leven geeft. En er is genoeg
voor iedereen. Niemand hoeft te verhongeren!
Het belangrijkste is niet je eten en je drinken, je huis of wat dan ook.
Het belangrijkste is onze band met God. Onze verbinding met Hem.
Dat je Hem dient en looft en eerbied en tijd geeft. Zijn liefde krijgt.
In jouw hart heeft Hij de voornaamste plaats. En daar moet je moeite
voor doen, zegt Jezus. Daar moet je vroeg je bed voor willen uit
komen. Voor in de file staan, als het moet. Niet je werk om geld te
verdienen, maar je leven met God. Werken aan de verbinding van het
geloof met je Vader in de hemel, met zijn Zoon, Jezus Christus.
Heer, geef ons altijd dit brood, vragen de mensen. Jezus’ antwoord
luidt: Ik ben het Levensbrood. Hij komt niet bemiddelen, Hij is dat
brood zelf. Hij geeft Zichzelf aan de wereld. Aan mensen die honger
hebben naar het eeuwige leven en die dorst hebben naar de
gerechtigheid. Jezus zegt: “Hier ben Ik. Ik geef Mijzelf aan jullie.
Ik ben het Leven”.

Maandag 10 maart                                                            nog 36 dagen

In dit Bijbel leesrooster volgen we het passie- en paasevangelie aan
de hand van de beschrijving door de evangelist Marcus.
Het gaat om de hoofdstukken 14 tot en met 16. Omdat het steeds
maar enkele verzen zijn, soms ook maar één vers, wordt ook nog een
ander Bijbelgedeelte aangegeven om erbij te lezen. Dat kan een
aanvulling zijn uit een van de andere evangeliën, maar ook een
profetie uit het Oude Testament die door Jezus is vervuld.
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WEEKLEZINGEN   9-16 maart
dag datum                  lezing
zondag 09 maart Johannes 6:32-40
maandag 10 maart Marcus 14:1-2 en Exodus 12:21-27
dinsdag 11 maart Marcus 14:3 en Psalm 23:5
woensdag 12 maart Marcus 14:4-7 en 2 Korinte 2:14-17
donderdag 13 maart Marcus 14:8-9 en Johannes 19:38-42
vrijdag 14 maart Marcus 14:10-11 en Marcus 3:13-18
zaterdag 15 maart Marcus 14:12-16 en

Deuteronomium 16:1-8

Dinsdag 11 maart                                                             nog 35 dagen

Gezang 178:1,3 en 4
Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen het recht van God,
Kyrie eleison.
 
Om de zalving door een vrouw,
Vreugde-olie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

Je kunt elkaar beter de voeten wassen dan de oren.
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Woensdag 12 maart                                                         nog 34 dagen
 
Wees stil en kom wat dichterbij

Wees stil en kom wat dichterbij
dit kind van Bethlehem:
het einde, het begin is Hij;
niets kan ik zonder Hem.

Hij is mijn water en mijn brood,
het licht rondom mij heen,
mijn leven, midden in de dood
Hij laat mij niet alleen.

Hij is de deur die openstaat
en achter mij zich sluit,
de herder die met raad en daad
mij voorgaat, in en uit.

Hij is een weg, recht door de zee,
mijn pad in de woestijn,
zijn ja is ja, zijn nee is nee,
zijn woord zal waarheid zijn.

Hij is de wijnstok die mij draagt,
geplant in Bethlehem,
Hij geeft mij meer dan God mij vraagt:
mijn vruchten zijn uit Hem!

Wees stil en kom wat dichterbij
en zeg mij zingend na:
begin en einde, dat zijt Gij,
alfa en omega!

A.F. Troost
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Donderdag  13 maart                                                       nog 33 dagen

Brood……

Geef het ons daag’lijks is de bede
wij bidden het...maar het staat vast
dat ’t nauw’lijks in het vriesvak past
wij leven weelderig en in vrede.

Maar als de honger nijpend knaagt
en brood tot schaarste is verheven
dan zal de hang om voort te leven
een zoekend leven zijn dat vraagt.

Dan klinken woorden uit ’t verleden
zoek naar een spijs die eeuwig blijft
niet naar die ’t tijdelijk verdrijft
maar honger stilt in eeuwigheden.

Ik ben het brood dat leven schenkt.
Mijn Vader heeft het u geschonken
wie ’t brood eet water heeft gedronken
dat Ik u biedt….Vader gedenkt.

Teun Hoek

Vrijdag  14 maart                                                               nog 32 dagen

Voor de kinderen:

Op de website van www.bijbelidee.nl  kun je de puzzel ‘ van graan tot
brood’ vinden. Klik op de website op werkbladen, dan bij Bijbelteksten
vanaf 7 jaar, klik op Speel en werkbladen. Dan vind je: Ik ben het
brood dat leven geeft, van graan tot brood .
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Zaterdag  15 maart                                                           nog 31 dagen

De komende weken willen we met julie de kruisweg lopen. Iedere
week krijgen jullie drie beeldjes die als je ze achter elkaar plakt,
samen een filmrol vormen.Als je van een luciferdoos een t.v. maakt,
kun je de filmrol, beeld voor beeld, op je eigen t.v. bekijken. Je vindt op
de beeldplaatjes ook plaatjes die je vertellen wat voor een ander een
kruis, een kruisweg kan zijn. Ook vind je lege beelden, daar mag je
zelf invullen wat je nog meer een kruis vindt. Plak de beeldjes van
rechts naar links, zodat het laatste beeldje aan het begin van je strook
komt en plak daar een satéprikker aan, zodat je de filmrol op kunt
plakken.

Als je in de tijd van Jezus aan de mensen op straat zou vragen wat het
belangrijkste werk van de Messias geweest zou zijn, dan zouden velen
gezegd hebben:de Messias zal ervoor zorgen dat we weer in vrede
kunnen leven.
Anderen zeggen: Hij zal de mensen leren te leven volgens de wet van
Mozes.
Een ander: Hij wordt Koning zoals David, Salomo of Jozef.
Weer anderen noemen de naam van Adam, omdat ze verwachten dat
de Messias het paradijs zal herstellen.
Weinigen zullen denken aan de profeet Jesaja, die sprak over Gods
lijdende knecht.
Is al het andere dan onzin? Nee hoor, want Jezus Messias heeft van al
die mensen wel iets. Jesaja zit er het dichtst bij.
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Zondag 2                                                                                      16 maart

Ik ben het levende water                                         Johannes  4:1-30
Op een keer was Hij op weg van Judea naarGalilea.
De kortste weg is dan door Samaria. Dat is niet een
weg die je als Jood vanzelfsprekend ingaat, omdat
in die tijd Joden en Samaritanen over het algemeen
in vijandschap met elkaar leefden. Na een tocht was
Jezus wat vermoeid en dorstig. Hij ging zitten bij
een bron. Er kwam een vrouw aan met een kruik.
Zij kwam op het heetste tijdstip van de dag. Leeg is
zo'n kruik al zwaar, laat staan dat je die kruik vult
met water en daar weer mee naar huis moet. Het
feit dat deze vrouw op het heetste tijdstip van de
dag kwam, zegt iets over deze vrouw. Later blijkt dat ze een immoreel
leven had. Ze was een out-cast. Ze werd niet geaccepteerd door haar
volk, door haar mensen. Normaal gesproken put je water in de
ochtend of in de avond, maar niet op het heetste tijdstip van de dag.
Jezus spreekt deze vrouw toe en begint een normaal gesprek met
haar. Maar in haar ogen ziet Hij dorst. Hij ziet dat deze vrouw verlangt
naar iets in haar leven wat ze waarschijnlijk zelf niet eens weet.
Hij doorbreekt op dat moment een aantal barrières. Hij spreekt een
Samaritaan aan, ook nog eens een vrouw. In die cultuur was het niet
normaal dat een man een vrouw aansprak en bovendien was ze ook
nog eens een immorele vrouw. Dat is de houding, het karakter van
Jezus. Hij zei niet tegen deze Samaritaanse vrouw: jonge dame,
begrijp je wel dat je iets zeer immoreels doet door met een man
samen te leven die niet je echtgenoot is! Hij zei in feite: Ik merk dat je
grote dorst hebt. Vervolgens vertelt Jezus haar dat het water dat ze nu
dronk haar dorst nooit volkomen zou kunnen lessen. Hij zei: “Ik heb
water te drinken dat je dorst voor altijd zal lessen”. Misschien zit u ook
wel met een enorme dorst. En u heeft geprobeerd uw dorst op allerlei
manier te lessen. Jezus kijkt naar u met ogen van liefde en
aanvaarding en wil tegen u zeggen, duidelijk maken: Ik kan elke dorst
in jouw leven lessen. Daar is Jezus voor gekomen.
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Maandag 17 maart                                                       nog 30 dagen

WEEKLEZINGEN   16-22 maart
dag    datum   lezing
zondag 16 maart Johannes 4:1-30
maandag 17 maart Marcus 14:17-21 en Psalm 41
dinsdag 18 maart Marcus 14:22-25 en Jesaja 25:6-9
woensdag 19 maart Marcus 14:26 en Psalm 113
donderdag 20 maart Marcus 14:27-31 en Psalm 141
vrijdag 21 maart Marcus 14:32-36 en

Hebreeën 4:14 en 16
zaterdag 22 maart Marcus 14:37-40 en 1 Petrus 5:8-11

Dinsdag 18 maart                                                            nog 29 dagen
Lied 30: Komt tot de bron van het leven
Komt tot de bron van het leven,
dorstig en moede en mat;
daar wordt u ‘t water gegeven,
zoals u ‘t nimmer nog had.
Refrein:
Spoedt u daarheen,  neemt nu om niet,
‘t water des levens zo kost’lijk en rein.
Drinkt uit die bronne des levens,
dan wordt ook gij zo’n fontein!
Komt tot die bron u te laven,
gaat in gelove daarheen;
kent toch de Heer in zijn gaven,
blijdschap g’ ontvangt voor geween.
Refrein:
Drinkt van dat levende water,
dat van zoveel u geneest;
stelt het niet uit met een “later”,
daarmee bedroeft u Gods Geest!
Refrein:



14

Woensdag 19 maart                                                           nog 28 dagen

Niet volmaakt
Je hoeft voor mij echt niet volmaakt te wezen,
Ik heb je lief, gewoon zoals je bent.
Al heb je heus wel fouten en gebreken
die zijn bij ons immer allebei bekend.
Ik ben ook niet volmaakt, hoe zou dat kunnen
karakterfouten blijven er altijd.
Als je maar probeert er niet aan toe te geven,
en telkens opnieuw er tegen strijdt.

We bidden elke avond om vergeving
en elke morgen om nieuwe kracht.
Om liefde voor elkaar, en onze kinderen
die we met Gods hulp hebben grootgebracht.
Er kan nog zoveel goeds zijn in het leven
juist kleine dingen maken het soms fijn.
Als je maar leert, elkaar te accepteren
hoef je voor mij echt niet volmaakt te zijn.

Uit : Open armen van M. Koffeman-Zijl

Donderdag 20 maart                                                        nog 27 dagen

De zin van stilte
Er was een eenzame monnik  die op een dag bezoek kreeg van een
paar mensen. Nieuwsgierig vroegen ze hem wat voor nut het leven in
stilte en meditatie had.
De monnik die net een emmer water haalde uit een diepe bron, stopte
met zijn werkzaamheden en zei: “Kijk eens in de bron. Wat zien jullie?”
De mensen tuurden naar het water en zeiden: “We zien helemaal
niets”. Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag. “Kijk weer in de
bron. Wat zien jullie nu?”
De mensen keken weer en zeiden opgetogen: “We kunnen in de
weerspiegeling onszelf zien!”
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Dat is de kracht van de stilte, legde de monnik uit. “Ik was aan het
putten en daarom was het water onrustig. Nu is het rustig en kunnen
jullie jezelf zien. De stilte van meditatie zorgt ervoor dat je jezelf kunt
zien. Maar blijf nog even wachten.” Enige tijd later zei de monnik weer:
“Kijk nu nog een keertje in de bron. Wat zie je nu?”
De bezoekers tuurden naar de bron en riepen uit: “Nu zien we de
stenen op de bodem van de bron!” ”Juist,” zei de monnik, “als je maar
lang genoeg wacht en opgaat in stilte en meditatie, kun je de grond
van alles aanschouwen.”

Verhaal uit: De kleren van de yogi.

Vrijdag 21 maart                                                                nog 26 dagen

Via Dolorosa ( lied vanSela te beluistern op You Tube)

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.
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Zaterdag 22 maart                                                            nog 25 dagen

Veronica
Er bestaat een oud verhaal over een vrouw, die Veronica heet.
Volgens de legende zou zij tijdens Jezus’ gang naar Golgotha in de
straten van Jeruzalem hebben gestaan. Toen Jezus kruisdragend bij
haar langs kwam, droogde ze zijn gelaat.
Dit verhaal is niet in de Bijbel gekomen. Toch vind je Veronica heel
vaak afgebeeld  en in een “zogenaamde kruisweg” vormt haar verhaal
steeds de zesde statie. Veronica helpt de zwakke, neemt het op voor
de kleinen.

Zondag 3                                                                                      23 maart

Ik ben het Licht voor de wereld                                     Johannes 8:12-20

Om dit woord beter te begrijpen, moeten
we even kijken naar waar en wanneer
Jezus dit zei. Het is duidelijk waar Jezus
dit zei, in vers 20 bij de schatkamer in de
tempel. Die schatkamer lag aan de
voorhof van de vrouwen.
Daar staat Jezus als Hij dit vers zegt.
Wanneer zegt Hij dit? Sommigen denken
tijdens het Loofhuttenfeest, anderen
denken, en dat is meer waarschijnlijk, vlak
na het Loofhuttenfeest. Op de eerste
avond van het Loofhuttenfeest stak men
grote kandelaars aan. Die kandelaars
waren het beeld van de vuurzuil, het licht,
dat vóór de Israëlieten uitging tijdens hun
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tocht door de woestijn. Die vuurzuil was God zelf! Ik geloof dat Jezus
niet toevallig op de plaats waar de kandelaars aangestoken werden
zegt dat Hij het licht van de wereld is; alsof Hij wil zeggen: 'Zoals God
in de woestijn het licht was voor de Israëlieten, zo ben Ik het licht voor
iedereen'.

De verbinding tussen God en licht vinden we nog een aantal keren in
de Bijbel.
Kijk maar in: Psalm 36:10; Jesaja 60:19; en Openbaring 22:5.
Er gaat licht uit van God. God is licht. Ooit zal er geen zon meer nodig
zijn, want God zelf zal ons verlichten. Als Jezus zegt: “Ik ben het licht
van de wereld”, dan stelt Hij zich gelijk met God. Dit is dus niet zomaar
een leuke uitspraak van Jezus.
Jezus maakt ons duidelijk wie Hij eigenlijk is.

Als we spreken over 'licht', moeten we ook spreken over 'duisternis'.
De duisternis is de zonde, het leven zonder God. Het licht is Jezus, de
waarheid, leven met God. “Wie in de duisternis wandelt, weet niet
waar hij heengaat”, zegt Jezus. Probeer maar eens ergens naartoe te
gaan, als het onderweg compleet donker is; geen maan, geen
zaklamp, niks. Het zal je niet lukken. In het begin ga je misschien nog
rechtdoor. Tot je tegen een boom knalt en versuft probeert verder te
gaan. Daarna struikel je over een dikke tak; je staat weer recht en
probeert voort te gaan. Enzovoort. Na heel korte tijd weet je niet meer
in welke richting je gaat. Als je je niet kunt oriënteren, kom je nergens.
Eigenlijk zegt Jezus tegen de mensen en tegen ons:
Als jullie mij niet kennen, als jullie niet geloven in het licht, dan is je
leven een tocht door de duisternis. Je komt nergens. Je mist zoveel
van het leven, omdat je niets ziet.
Daarom zegt Johannes in zijn eerste brief dat het niet mogelijk is om
te zeggen dat je met God wandelt, gemeenschap hebt met God en
tegelijk in de duisternis wandelt. Het is of licht, God, of duisternis, de
zonde.
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Maandag 24 maart                                                            nog 24 dagen

WEEKLEZINGEN   23-29 maart
dag     datum     lezing
zondag 23 maart Johannes 8:12-20
maandag 24 maart Marcus 14:41-42 en 1 Petrus 2:19-24
dinsdag 25 maart Marcus 14:42-46 en Johannes 18:1-9
woensdag 26 maart Marcus 14:47-49 en Jesaja 53:7-12
donderdag 27 maart Marcus 14:50-52 en Psalm 38:1-12
vrijdag 28 maart Marcus 14:53-54 en Psalm 38:13-23
zaterdag 29 maart Marcus 14:55-59 en Psalm 35:1-12

Dinsdag 25 maart                                                             nog 23 dagen

Jezus zegt; ‘Ik ben…’
(melodie: Jezus is de Goede Herder,
Evangelische Liedbundel nr. 452)

Ik ben het licht voor de wereld

Jezus is het licht der wereld,
breekt door alle duisternis.
Jezus is het licht der wereld,
toont je dat er uitzicht is.

In een wereld vol van vragen,
in ons leven met soms pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.

Woensdag 26 maart                                                         nog 22 dagen

De blinde
Tussen de mensen verloren zit ik en ergens gaat Hij.
Hopeloos laat ik mij horen, maar Hij is al voorbij.
O, Jezus Christus van Nazareth, hebt U geen oog voor mij?
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Hoort U mij soms dan niet vragen waar ik op aarde toe dien?
Onverwacht licht in mijn dagen, bent U het antwoord misschien?
O, Jezus Christus van Nazareth, geef dat ik U mag zien.

Meester vol mededogen, stem die vervaagt in de wind,
gun me het licht van uw ogen, houd me niet langer blind.
O, Jezus Christus van Nazareth, maak toch dat ik U vind.

Michel van der Plas, vreemdeling op doortocht.

Donderdag 27 maart                                                       nog 21 dagen

De Messias

Toen de abt terugkwam in het klooster, vroeg broeder Matteüs
meteen: “En? Wat heeft de rabbi gezegd?”
Vader abt schudde teleurgesteld zijn hoofd. “Hij kon mij geen raad
geven”, sprak hij.
“Het enige wat hij zei was dat de Messias onder ons is”.
“Onder ons?”, vroeg broeder Thomas. “Wat bedoelde hij daarmee?”
“Ik weet het echt niet”, zei vader abt. “Ik weet het echt niet”.
Vanaf dat moment hielden de broeders voortdurend rekening met de
mogelijkheid dat een van hen de Messias was.
Ze behandelden elkaar met veel zorg en groot respect.
Ook de mensen in hun omgeving gingen ze opeens met andere ogen
zien.
Want wie weet was een van hen de Messias. De mensen uit de buurt
merkten dat er iets veranderd was in het oude klooster. Binnen een
paar jaar meldden zich zeven nieuwe broeders bij het klooster.
Ze baden de gebeden, zongen de psalmen, deden hun werk met
vreugde en gingen met elkaar om alsof elk van hen de Messias was.

Jacobine Geel
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Vrijdag 28  maart                                                               nog 20 dagen

Voor de jeugd:
Het heeft niets om het lijf……….
Doorgaans werden uitsluitend slaven en misdadigers gekruisigd.
Niet bepaald rijke mensen dus. Hun kleding stelde ook niets voor.
In de ogen van de machthebbers   mochten de soldaten die lappen
wel hebben.
Voor de machtige Romeinen was de kleding van de gekruisigden
even waardeloos als de slachtoffers zelf.
De gekruisigde heeft niets om het lijf, is nergens meer, is gewoon een
“niemand”. Jezus’ kleed wordt niet verdeeld, maar verloot.
De mantel is als de man die hem droeg, “uit één stuk”.

Zaterdag 29 maart                                                            nog 19 dagen

We gaan weer een stukje van de filmrol maken. Het laatste beeldje
lijkt op pesten. Teken in het 2de waar je nog meer gepest mee kan
worden.

Zondag 4                                                                                    30 maart

Ik ben de goede herder, de deur naar de schapen.   Johannes 10:7-21

Op alle plaatsen waarop in de Bijbel God als herder wordt gezien is
het om zijn zorg, zijn nabijheid te onderstrepen. Hij heeft zijn volk, de
mensen, geschapen. Hij wil dat zij er zijn. Hij verzorgt ze ook.
Hij blijft ze trouw. Hij beschermt ze.
Ik herinner me het verhaal van een meisje, dat een kleine jongen op
haar rug draagt. Urenlang zeult ze met hem over een stoffige weg.
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Uiteindelijk vraagt iemand haar: is dat niet heel
erg zwaar? Waarop dat meisje antwoordt :
zwaar? Het is mijn broertje! Wat dat verhaaltje
zegt, is dat de toeschouwer een ander beeld
heeft van wat zwaar is dan het meisje dat draagt.
Want degene die toekijkt weet niets van haar
betrokkenheid bij haar last. Natuurlijk is het
meisje moe, natuurlijk voelt ze de pijn op haar
schouders en de hitte en de stenen op de weg
die door haar zolen prikken. Maar het komt niet
in haar op om wat ze op haar rug draagt achter te
laten.  Het is, zegt ze, immers mijn broertje. En daarmee heeft ze alles
gezegd.
Bij het woord uit Johannes valt op dat de omstanders het beeld van de
herder eerst niet begrijpen. Niet zolang Jezus erover spreekt in de
derde persoon. Zij begrepen niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak,
staat er. Het verandert op het moment dat Hij zegt: Ik ben de goede
Herder, die zijn leven inzet voor zijn schapen. Met die woorden maakt
Jezus zijn identiteit bekend. Wie Hij is, een mens met ontferming
bewogen. Daar blijkt zijn betrokkenheid. Een mooier, Bijbels woord is:
liefde. Hier antwoordt Hij op de vraag is dat niet zwaar? Ik draag mijn
broertje.  Het goede van die goede Herder is hetzelfde goede van de
goede vrijdag. Goede vrijdag is voor de wereld een zwarte dag.
De goede herder blijkt die dag een dode herder. Hij heeft het
afgelegd. Maar zo kijkt alleen een mens die niet betrokken is.  Zo kijkt
een toeschouwer. Iemand die schaap van de kudde is waarvoor hij de
strijd aanging. Iemand die gemerkt heeft hoe Hij met ontferming
bewogen is geweest om de schapen. Die weet van zijn uitgangspunt
en dat is liefde.  Waar je de goede herder aan herkent  is, dat Hij door
de deur komt. Wie niet door de deur binnenkomt, moet wel een dief of
een bandiet zijn. Een schaapskooi in die tijd, was geen overdekte stal,
met een deuropening en een deur daarin. Het was een plek in de
open lucht, omringd door een (aarden) wal. En in die wal was een
opening uitgespaard, waardoor de schapen naar binnen en buiten
gingen. Er is eigenlijk geen deur, maar de herder fungeert als deur.
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Maandag 31 maart                                                          nog   18 dagen

WEEKLEZINGEN   30 maart-05 april
dag  datum        lezing
zondag 30 maart Johannes 6:1-15
maandag 31 maart Marcus 14:60-60a en Jesaja 53:1-7
dinsdag 01 april Marcus 14:61b-64 en Leviticus 24:10-23
woensdag 02 april Marcus 14:65 en Jesaja 50:4-11
donderdag 03 april Marcus 14:66-68 en Psalm 30
vrijdag 04 april Marcus 14:69-71 en Matteüs 10:16-20
zaterdag 05 april Marcus 14:72 en Lucas 22:54-62

Dinsdag 1 april                                                                  nog 17 dagen

Lied 59: God gaf een trouwe Helper mij

God gaf een trouwe helper mij,
wat zal, wat kan mij deren?
Een herder, die nog slaapt noch dwaalt,
die mij zijn weg wil leren.
Hij leidt m’ als schaap met zachte hand
naar ‘t heerlijkst groenend weideland,
waar frisse waat’ ren stromen,
waar frisse waat’ ren stromen.

Ook houdt Hij, als mijn weg soms gaat
door diepe, donk’ re dalen,
zijn staf voor mij hoog opgericht,
zodat ik niet kan dwalen.
En is soms doornenvol het pad,
houd ik in trouw zijn hand gevat,
dan voel ik mij zo veilig,
dan voel ik mij zo veilig .

Die Herder, die mij steeds omstelt
en kroont met zijn genade,
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dat is mijn Heiland, ’s Vaders Zoon,
Hij voert m’ op eeuw’ ge paden.
Hem volgend in gehoorzaamheid,
waarheen Hij mij vol liefde leidt,
geniet ik steeds zijn vrede,
geniet ik steeds zijn vrede.

Woensdag  2 april                                                            nog 16 dagen

(naar psalm 23) uit "Diepgang"

De Heer behoudt mij,
waarom zou ik mij dan zorgen maken?
En als de lichten doven
en als het donker wordt,
als ik eenzaam ben
en angst heb voor de dood,
als ik mij schuldig voel, God,
en uw hand verloren heb,
dan zal ik toch niet U verliezen.
Want U bent bij mij.
Ik ben gast in zijn huis,
meer nog: zijn vriend en zijn kind.
De deur staat open, zolang ik leef.
En als ik sterf,
is zijn huis voor mij open.
Geluk en vrede geeft Hij mij:
wat moet ik doen?
Ik heb niets te geven dan mijn gebed,
mijn lied, mijn dank,
ik kan niets anders doen dan dit:
me in vol vertrouwen overgeven.
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Donderdag 3 april                                                            nog 15 dagen

*Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens*

Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weer los liet?
De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.

Vrijdag  4 april                                                                    nog 14 dagen

Angst is een slechte raadgever. Dat blijkt ook maar weer als je Petrus
zich in alle bochten ziet wringen om maar te ontkennen dat hij er ook
eentje van Jezus is.
Toen zijn spraak hem verried, begon hij taal uit te slaan waardoor hij
afstand tot Jezus kon scheppen. Verraadt ons praten altijd dat we bij
Jezus horen, of moet Hij zich vaak voor ons schamen?  Hieronder
staan een aantal  woorden  en spreekwoorden die alles te maken
hebben met het verraad en de verloochening  van Jezus. Herken je
jezelf hierin?

Judaskus: verraderlijke kus of handeling
Verloochenen: net doen alsof je niets te maken hebt met iets of
iemand
Leugentje om bestwil: een leugen om een goed doel te bereiken,
waardoor die leugen dan min of meer verontschuldigd wordt
Lafheid: de neiging keuzes te maken die van weinig moed getuigen
Verraad: trouweloosheid
Zwakheid: krachteloosheid, slapheid, zwakte, broosheid, fout, gebrek
Eigen belang: wat in je eigen voordeel is
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Zaterdag 5 april                                                                 nog 13 dagen
Voor de kinderen
Deze week lege beeldjes, kun je in de beeldjes tekenen waar Jezus
en ook jij mee te maken hebt? Het verraad, lafheid, verloochening,
enz.

Zondag 5                                                                                        06 april

Ik ben de wijnstok                                                           Johannes 15:1-8

De vergelijking die Jezus in dit gedeelte
gebruikt, is niet zo moeilijk. Er is een
landman of wijnbouwer – de Vader.
Hij onderhoudt de ranken – dat zijn wij – die
aan de wijnstok – Jezus groeien. Er zijn
ranken die vrucht dragen en ranken die
geen vrucht dragen. Een eenvoudige
vergelijking… met diepgaande gevolgen!
Er zijn twee soorten ranken. De ranken die
geen vrucht dragen en de ranken die wel
vrucht dragen. Ranken die geen vrucht
dragen, voldoen dus niet. Elke rank die
geen vrucht draagt, neemt Hij weg (v.2).
Dat is het resultaat. De landman of wijnbouwer komt en neemt de
vruchteloze ranken weg. Laten we dit eens toepassen op ons.
Het nieuwe leven dat Jezus ons geeft is geen eindpunt, maar een
beginpunt. Als wij aan de wijnstok hangen en dus leven hebben, is het
de bedoeling dat we ook vrucht voortbrengen. De landman wil iets
zien groeien aan ons. Als wij christen worden/zijn en dus van de
wijnstok leven ontvangen, dan moet er ook iets mee gebeuren.
Stel je hebt een aantal  bekertjes. Eén daarvan heeft geen bodem –
het resultaat is dan dat het water dat je inschenkt, door het bekertje
loopt; een nutteloos bekertje. Dat is dus als een rank die wel iets
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ontvangt van de wijnstok, maar er niets mee doet. Eén bekertje had
wel een bodem en daardoor kon het bekertje gebruikt worden waar
het voor diende – om uit te drinken. Dat is als een rank die ontvangt
van de wijnstok en vruchten krijgt. Zo moet het zijn. Er zijn dus ranken
die geen vrucht voortbrengen – die moeten verwijderd worden – en
ranken die wel vrucht voortbrengen.
Je bent christen en door de grondstoffen die je van de wijnstok, van
Jezus ontvangt, groeien er vruchten. Wat zijn deze vruchten?
Dat kan heel veel zijn.
- Denk maar aan de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing.
Dat zijn druiven aan onze ranken; vruchten in ons leven.
- Een gave of meerdere gaven van de Geest waarmee je de
gemeente en anderen kunt dienen, is ook een vrucht.

Kijk eens rond; je ziet om je heen ranken. In veel dingen anders dan
jijzelf, maar hierin gelijk: Jezus houdt van elke rank en wil elke rank
helpen om veel vrucht te dragen. Ben jij ook zo’n rank die vrucht
draagt?

Maandag 07 april                                                              nog 12 dagen

WEEKLEZINGEN   17– 23 maart
Zondag 06 april Johannes 15:1-8
maandag 07 april Marcus 15:1-5 en Psalm 2
dinsdag 08 april Marcus 15:6-11 en Psalm 31:1-12
woensdag 09 april Marcus15:12-14 en Psalm 31:13-21
donderdag 10 april Marcus 15:15 en Psalm 82
vrijdag 11 april Marcus 15:16-18 en Psalm 89:36-53
zaterdag 12 april Marcus 15:19- 21 en  Jeremia 20:7-12
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Dinsdag 08 april                                                                nog 11 dagen

Lied 70: Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken

“Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken”,
zegt Jezus ook tot d’ apost’ len van nu.
“Wilt gij Mij vinden, Mij toebehoren?
Neemt uit die ranken de krachten tot u!”
Refrein:
Tot zoetrijpe vrucht aan die wijnstok,
maak ons daartoe bereid,
want uit U komt het leven,
hier en in eeuwigheid.

Jezus de wijnstok, bronne des levens,
wie in Hem blijft draagt gewis eenmaal vrucht;
slechts Hij kan geven ‘t eeuwige leven,
waarnaar de ziel van de mens immers zucht.
Refrein:

Jezus de wijnstok, Hij is het leven,
altoos de stille, de stuwende kracht;
God geeft de wasdom en het gedijen
aan alles wat in zijn naam wordt volbracht.
Refrein:

Woensdag 09 april                                                          nog 10 dagen

Het leven is…

Het leven is een kans, profiteer er van.
Het leven is mooi, bewonder het.
Het leven is een zegen, beproef het.
Het leven is een droom, verwezenlijk die.
Het leven is een uitdaging, neem die aan.
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Het leven is een plicht, vervul die.
Het leven is een spel, speel het.
Het leven is duur, koester het.
Het leven is rijkdom, bewaar die.
Het leven is liefde, geniet er van.
Het leven is een belofte, kom die na.
Het leven is droefheid, overwin die.
Het leven is een lied, zing het.
Het leven is een strijd, aanvaard die.
Het leven is een tragedie, zie die onder ogen.
Het leven is geluk, maak het.
Het leven is kostbaar, verwoest het niet.
Het leven is leven, vecht er voor.

== Moeder Teresa ==

Donderdag 10 april                                                            nog 9 dagen

De bruggenbouwer
“U hebt een mooi beroep”, zei het kind tegen de oude bruggenbouwer.
“Het moet zwaar zijn bruggen te bouwen”.
“Als men het geleerd heeft, is het niet lastig”, zei de bruggenbouwer,
“bruggen bouwen is gemakkelijk, maar andere bruggen, die ik in mijn
dromen bouw zijn veel moeilijker”.
"Welke andere bruggen?", vroeg het kind. De oude bruggenbouwer
keek het kind aan, hij wist niet of het kind het begrijpen zou.
Toen zei hij: "Ik wil een brug bouwen van nu naar de toekomst.
Ik wil een brug bouwen van de ene naar de andere mens, van het
donker naar het licht, van verdriet naar vreugde. Ik wil een brug
bouwen naar de eeuwigheid over al het vergankelijke heen.”
Het kind had opmerkelijk geluisterd. Het had niet alles begrepen,
maar merkte dat de oude man verdrietig was. Om hem op te vrolijken
zei het kind: “Ik geef u mijn brug.”
Het kind schilderde voor de bruggenbouwer een kleurrijke regenboog.



29

vrijdag 11 april                                                                    nog  8 dagen

 Voor de kinderen:

Op de website van www.bijbelidee.nl  kun je de puzzel: "Ik ben de
wijnstok" vinden. Klik op de website op werkbladen, dan bij
Bijbelteksten vanaf 7 jaar op Speel en werkbladen. Dan vind je:
"ik ben de wijnstok". Succes!

Voor de jeugd:
Tegenwoordig kun je een heleboel vrienden hebben, je hebt dan
vrienden in het echt en vrienden op b.v. facebook. Ook kan je de hele
wereld door twitteren en een hoop volgers hebben.
Wat betekent Jezus voor jou, een echte vriend en volg je Hem dan
ook?

Zaterdag 13 april                                                                 nog 7 dagen

In deze filmbeelden zie je de kaars ( Jezus ) gevangen. Kun je in het
lege vakje tekenen wat jou gevangen houdt? Het derde beeldje vertelt
waar de kruisweg eindigt.

Zondag 6                                                                                     14 april

Palmpasen                                                               Johannes   12:12-19

Vandaag is het Palmpasen. De laatste lijdenszondag voor Goede
Vrijdag en Pasen, tegelijk de dag van de intocht van Jezus in
Jeruzalem. Een feestelijke intocht, mag je wel zeggen. Een glorieuze
binnenkomst in Jeruzalem. De eerste keer dat Jezus niet te voet,
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maar op een rijdier de stad binnengaat.
Als een koning! De leerlingen leggen
hun kleren op het rijdier, zodat Jezus er
op kan zitten. Ook worden kleren op de
weg gelegd, alsof de rode loper wordt
uitgerold. Daarnaast palmtakken.
En Jezus accepteert het eerbetoon.
Hij neemt de hulde in ontvangst.
Jeruzalem: uw Koning komt!
De mensen roepen het ook: Gezegend
Hij die komt in de naam van de Heer.
En ze hebben het al over zijn rijk!
Jezus is de beloofde zoon van David!
Laat Jeruzalem als stad van David Hem
zo ontvangen.
Het lijkt allemaal prachtig. Maar let dan eens op het einde van het
verhaal. ‘Toen het laat was geworden, ging Hij met de twaalf leerlingen
terug naar Bethanië.
Wat betekent dat? Dat Jeruzalem deze Koning links laat liggen?.
Het lijkt even heel wat, maar aan het eind van de dag gaat deze
Koning lopend terug naar huis!
Hij moet zelf voor onderdak zorgen! Een eenzaam einde van een dag
die zoveel verwachtingen wekte. Deze Palmzondag is niet voor niets
ook de eerste zondag van de lijdensweek. De eenzaamheid neemt
toe. De verwerping door zijn eigen volk wordt al zichtbaar.
En uiteindelijk moet niemand Hem meer en nagelt Jeruzalem Hem
aan het kruis.
Een teleurstellend slot van een mooi begonnen dag. Maar zo moest
het wel! Zo was het plan van God: dat Jezus helemaal alleen zijn weg
zou gaan en onze straf zou dragen. En we kijken vol ontzag naar deze
Koning die een knecht werd. En we beseffen des te meer: Hij ging
mijn weg, Hij droeg mijn straf. In die totale eenzaamheid.
Verlaten door mensen en tenslotte  ook door God. Alleen zo kon het
goed komen. Here Jezus, dank U wel.
H.J. Messelink
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Maandag 15 april                                                            nog 6 dagen

WEEKLEZINGEN   24– 30maart
dag     datum  lezing
zondag 14 april Johannes 12:12-19
maandag 15 april Marcus 15:22-26 en Psalm 69:20-37
dinsdag 16 april Marcus 15:27-32 en Jesaja 53:8-12
woensdag 17 april Marcus 15:33-36 en Psalm 22:1-16
donderdag 18 april Marcus 15:37-39 en Hebreeën10:19-23
vrijdag 19 april Marcus15:40-45 en Johannes 19:31-42
zaterdag 20 april Marcus 15: 46- 47 en Matteüs 27:62-66

Dinsdag 16 april                                                                nog 5 dagen

 NLB Lied 551 : Hosanna

Hosanna, hosanna,
de Heer komt voorbij,
de Heer komt voorbij.
Hij rijdt op een ezel,
gezegend is Hij.
Hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna, hosanna!

Hosanna, hosanna,
nu nadert de stoet,
nu nadert de stoet.
Wij komen met palmen
Hem blij tegemoet.
Hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna, hosanna!

Hosanna, hosanna,
wij roepen het rond,
wij roepen het rond.
En spreiden de mantels
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voor Hem op de grond.
Hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna, hosanna!

Hosanna, hosanna,
geprezen zijt Gij,
geprezen zijt Gij.
O, Jezus Messias,
want Gij maakt ons vrij.
Hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna, hosanna!

Woensdag 17 april                                                             nog 4 dagen

Palmpasen

Het is Palmpasen en ik zie de bomen,
de palmen weer met kinderogen aan.
Hun bladeren die als vogelveren stromen
en in de top der stam gestoken staan.

En alles is bereid Hem te ontvangen,
en de verwachting vlamt op elk gelaat,
de kreupelen die aan hun krukken hangen,
de honden en de blinden van de straat.

Er draaft een ezeltje met rechte oren
als aan de witte klasmuur van mijn jeugd.
Al heeft het Jezus van zijn rug verloren,
ik zie Hem in mijn kinderlijke vreugd,
en zachtjes juicht het kind in mij verblijd,
Hosanna die de zoon van David zijt.

Bertus Aafjes
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Donderdag 18 april                                                            nog 3 dagen

Het is bijna Pasen. Samen uitzien naar, verlangen naar het nieuwe dat
ons geeft: leven, toekomst. Wat op Pasen gebeurt, is onmenselijk, is
boven- menselijk, is onverwacht groots. Wat hebben wij te
verwachten?
Als een rups al mag vlinderen
Als een rups al mag vlinderen,
boom nieuwe knoppen krijgt,
de graankorrel brood wordt
de druif klare wijn,
zal er dan wel
de mensen, de mensen,
zal er dan wel
voor ons weggelegd zijn?
Een knop al mag bloesemen,
bloesem weer vruchten draagt,
de nacht opnieuw dag wordt
in zonlicht verdwijnt,
zal er dan wel
de mensen, de mensen,
zal er dan wel
voor ons weggelegd zijn?

Vrijdag 19 april                                                                     nog 2 dagen
Jezus leefde het leven dat wij niet konden leven en Hij nam de straf op
zich die wij niet konden dragen. Om ons de hoop te geven die wij niet
kunnen weerstaan.
Ik hou van jou, zei Hij.
Hoeveel? vroeg ik.
Zoveel, zei Hij
Hij spreidde zijn handen uit
En stierf voor mij.
Uit: ‘Zijn naam is Jezus’ van Max Lucado
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Zaterdag 20 april                                                                    nog 1 dag

Stille zaterdag

Stil zijn zal ik.
Want de dagen die komen
heb ik nodig om
te begrijpen waarom.
Nu zoek ik nog
naar antwoorden.
Wie bent U?
Blinden zien,
doven horen,
lammen staan op.

Geef me een paar dagen
om te ontdekken wie U bent.
Stil zijn wil ik
maar wel voorlopig,
zoals een geheim,
dat straks onthuld wordt.

Stilstaan wil ik
bij Uw lijden,
bij Uw sterven.
Dan mag ik weten,
wie U bent,
wat U deed.
Omdat het antwoord
dan gegeven is.
Het geheim is openbaar geworden.
De stilte is opgeheven,
straks als het Pasen wordt.



35

Zondag  7   Pasen                                                                        21 april

Johannes 20:1-18 en Johannes14:1-7   Wie zoekt u, Ik ben de weg,
de waarheid en het Leven.

Hij is opgestaan!
De veertigdagentijd is voorbij. Het hemelse licht breekt door.
Ik hoop ook in  uw/ jouw leven. Want hier wil Jezus ons brengen: in een
leven vol licht, waarin voor angst geen plaats meer is.
De opstanding getuigt van kracht, de kracht van Jezus die in ons mag
zijn zodat we in staat zijn tot dingen die we voor onmogelijk hielden:
liefhebben, aanvaarding, vreugde. Als de opstandingskracht van
Christus in ons is zal ons leven zich vernieuwen.
Jezus die gezegd heeft: “Ik ben het brood, Ik ben het levende water, Ik
ben het licht voor de wereld, Ik ben de deur, de goede herder, Ik ben
de wijnstok, Ik ben de weg, de waarheid en het leven , laat nu zien dat
Hij ook de opstanding is.

De weg: wij zijn eigenzinnige mensen die vaak graag onze eigen weg
gaan en dan ook nog verwachten dat God achter ons aanholt om te
zeggen wat wij (niet) doen. Maar de goede weg is de weg achter
Jezus aan. Of beter nog dóór Jezus, die de deur is naar God, naar
onze bestemming, het eeuwig leven. Zijn weg leidt tot God, zijn vrede
is vrede met God (Johannes 14:27). Wie de weg gaat in zijn kielzog,
in zijn vrede, wie zich bij zijn doen en laten afvraagt wat Hij zou willen
voordat de eigen weg wordt ingeslagen, gaat wellicht de moeilijkste
weg op korte termijn, maar het is de beste en enigreddende weg op
lange termijn.

De waarheid: Christus spreekt niet alleen de waarheid, Hij is de
waarheid en die waarheid zal ons vrijmaken. Vrij van zonde, van
schuld, van oordeel, van angst voor veroordeling.
Die waarheid stelt ons in zijn licht en geeft ons een heerlijke toekomst.
In Hem hebben wij een onverderfelijke erfenis.
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Het leven: in Hem is leven, ons leven. Hij gaf zijn leven voor onze
verlossing, Hij redde ons van de ondergang en wie in Hem gelooft zal
leven ook als hij gestorven is. (Joh. 3:16). In Hem is de “boom des
levens” die werd verboden na de zondeval (Genesis 3:22b) weer
toegankelijk voor een ieder die wil en zijn opstanding garandeert de
onze.

De opstanding: ‘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.
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Verrijzenis

Een feestdag na een nacht van lijden!
Wat spreekt dat machtige verhaal
voor ons een duidelijke taal
van overwinning na het strijden.
Het opgelegde kruishout dragen,
ging aan verrijzenis vooraf
en Die ons dit als voorbeeld gaf,
verdroeg Zijn smarten zonder klagen.
Wij zien Hem weer onschuldig sterven.
Een Lam ter slachting wordt geleid,
om na een smartelijke strijd
Zijn hemelwoning te beërven.
Wat heeft dit wonder ons te zeggen?
Hij, die het duister overwon
en daardoor blij verrijzen kon,
wil in ons hart de boodschap leggen:
zal pijn en lijden je omgeven,
Ik ben jou daarin voorgegaan,
waardoor je eenmaal op kunt staan.
Ik leef, Mijn kind en jij zúlt leven!

Frits Deubel
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Als je in de Rooms-Katholieke kerk  de kruiswegstatie bekijkt, zie je
dat deze eindigt bij de graflegging. Maar als we het hele verhaal van
Jezus willen vertellen moet daar ook de vijftiende statie bij.
Het verhaal van Jezus eindigt niet in het graf. Op Pasen zingen we:
“de Heer is waarlijk opgestaan!” Aan wie is Jezus nog meer
verschenen? Teken dat in het tweede hokje.
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Ik ben......
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