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De Weg naar het Leven

Met deze kalender volgen we de veertig dagen en de zes zondagen
van de Veertigdagentijd. Langs deze route liggen op verschillende
plaatsen stenen.
Niet zomaar stenen, maar gedenkstenen. Gedenkstenen zijn
monumenten.
Je ziet ze, kijkt er naar, leest wat er misschien op staat en denkt daar
even over door.
Samen willen we de route langsgaan en stil blijven staan bij wat er is
gebeurd.
Elke zondag bekijken we een gedenksteen.

Eerste zondag:
17 februari             Jozua 4:15-24 Gedenkstenen,

een monument.
Tweede zondag:
24 februari             Matteüs 4:1-11  Jezus op de proef gesteld.

Derde zondag:
03 maart                Exodus 24:12 De tien geboden.

Vierde zondag:
10 maart                Johannes 6:1-15 Vijf broden en twee vissen.

Vijfde zondag:
17 maart                Johannes 12:23-24 De graankorrel.

Zesde zondag:
24 maart                 Marcus 11:1-11 Een Koning op een ezel.

Goede vrijdag:
29 maart                Marcus 15:37-39 Een bijzondere dag.

Pasen
31 maart                Matteüs 28:1-7 Jezus is opgestaan!
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Aswoensdag 13 februari                                            nog 40 dagen

In veel kerken wordt op Aswoensdag een askruisje gehaald. Het staat
voor een teken van vergeving. Het staat ook voor de broosheid van
het leven: ’Uit as ben je ontstaan, tot as zul je wederkeren’. Wie zo’n
kruisje haalt drukt spijt uit over wat er allemaal verkeerd is gegaan en
dat je wilt veranderen. Vroeger waste men met as omdat het reinigend
zou zijn. Bij een oud agrarisch gebruik worden op de akkers de
stoppels verbrand en zo maakt as de grond vruchtbaar. Voor wie
opnieuw durft te beginnen, kan er iets nieuws ontstaan.

Donderdag 14 februari                                                nog 39 dagen

Alles wat over ons geschreven is

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen,
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O, Zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ́ t offer zijt gegaan.

Willem Barnard
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Vrijdag 15 februari                                                       nog 38 dagen

Hoe werkt  de 40 dagenkalender die op de 2de bladzijde staat?
Voor elke doordeweekse dag is er een rondje. Je kunt het rondje van
de dag kleuren. Je kunt ook een pionnetje van een spel gebruiken en
dat iedere dag een rondje verder zetten. Als je een gedenksteen
tegen komt, is het de bedoeling dat je de opdracht maakt die bij de
gedenksteen hoort. De meeste gedenkstenen kom je op de zondagen
tegen. In de laatste week van de kalender zie je ze ook op enkele
andere dagen.
Zijn er bij jou in de buurt gemakkelijk mooie stenen te vinden?
Zoek er dan een stel en maak bij elke gedenksteen van de kalender
een echte gedenksteen. Je kunt ze verven of er iets op schilderen,
schrijven of plakken.

Voor de jeugd: lees Jozua 4:15-24
Wat was de bedoeling van de gedenkstenen bij de Jordaan?
(vers 21-24)
……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
De 12 stenen vertellen een verhaal. Dat verhaal vertelt de vader aan
zijn zoon.
Zie je kans om de namen van de 12 stammen op de stenen te zetten?
Kijk maar in Genesis 29 en 30.
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Zaterdag 16 februari                                                 nog 37 dagen

Voor de kinderen: lied "Waarom staan die stenen daar?"

Waarom staan die stenen daar
zomaar in het land,
twaalf stenen bij elkaar
aan de waterkant?
Is het soms een spelletje?
Nee, 't is een verhaal.
Luister, ik vertel het je allemaal.

Twaalf stenen in een kring,
hier bleef het water staan
en het volk van Israël ging
droog door de Jordaan.
Nee, het is geen spelletje,
het is een verhaal.
Luister, ik vertel het je allemaal.

Twaalf stammen op een rij
in een lange stoet,
liepen aan de ark voorbij
Kanaän tegemoet.
Is het soms een spelletje?
Nee, 't is een verhaal.
Luister, ik vertel het je allemaal.

Veertig jaren in de woestijn,
dromen van dit land,
en dan eind’ lijk thuis te zijn,
dansend hand in hand.
Nee, het is geen spelletje,
het is een verhaal.
Luister, ik vertel het je allemaal.
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Twaalf stenen, meer is 't niet,
hier bij de Jordaan,
daarom, als een kind het ziet,
blijf dan stille staan!
Is het soms een spelletje?
Nee, 't is een verhaal.

Zondag                                                              17 februari

Gedenkstenen, een monument                                    Jozua 4:15-24

Gedenkstenen, een monument om nooit meer te vergeten.
Een hoop stenen met een betekenis. In Drenthe hebben we ook
plaatsen met keigrote stenen, de Hunebedden. En wat betekenen die
stenen allemaal?
Toen: een belangrijk iemand is begraven. Nu: een teken van de oudste
bewoners van ons land, dik drieduizend jaar voor de geboorte van
Christus.
In Israël hadden ze ook eeuwenlang een monument van keien staan.
Vlak bij de Jordaan. Het was een iets kleiner monument dan een
hunebed. Het waren twaalf op elkaar gestapelde stenen.
Allemaal even zwaar: ze konden net ieder afzonderlijk door één
Israëlitische man gedragen worden.
En als je goed keek, kon je midden ín de Jordaan nog zo’n
opgestapelde steenhoop zien.
Die stenen zijn net als de hunebedden een teken. In opdracht van God
heeft Jozua ze daar opgestapeld. Hunebedden in Drenthe en
steenhopen in Israël: het zijn allebei monumenten uit een grijs
verleden.
Wat is het verschil? Dat zal ik je vertellen. Hunebedden herinneren
vooral aan het verleden. Maar die stapels stenen in Israël hebben een
andere functie. Het zijn gedenktekens! Zelfs voor ons. Nu, vandaag,
op het moment dat je ze ziet, wil God er iets mee zeggen.

De doortocht door de Jordaan is een moment om nooit te vergeten:
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1) Het monument spreekt van het wonder van Gods liefdevolle
genade.
2) Het monument roept op tot het wonder van het geloof in de levende
God.
Want waardoor wordt het water van de Jordaan tegengehouden?
Door het grote geloof van de Israëlieten? Nee, door de ark van de
Heer! Die gaat voorop. Die staat midden in de Jordaan.
De ark van het verbond - dát is de verklaring voor dit wonder.
Niet omdat de ark iets magisch is. Zo van: als je die maar hebt, dan
gaat alles goed. Nou, dat weten we ook uit de Bijbel, hoe fout het kan
gaan met de ark, als de Israëlieten denken, dat er in die ark zelf
goddelijke krachten zitten. Mooi dat ze hun zwaarste nederlaag tegen
de Filistijnen leden, toen ze demonstratief de ark meenamen als
mascotte. Nee, als je in de magische krachten van de ark gelooft,
geloof je in jezelf - alsof jij God voor je karretje kunt spannen.
Maar hier gelooft Jozua, geloven de priesters en geloven de mensen
in God! Als Híj belooft dat Hij vóór je is en voor je uit zal gaan, dan durf
je Hem te volgen - ook al is het dwars door het kolkende water van de
Jordaan heen. Wat een bemoediging als je dat gelooft!

Maandag 18 februari                                                     nog 36 dagen

TOELICHTING BIJ DE LEZINGEN
• op de zondagen volgen we de bijbelwoorden die bij de
gedenkstenen horen.
• omdat ons paasfeest geworteld is in de joodse Pesach-viering lezen
we op maandag gedeelten uit het O.T., die op dat feest betrekking
hebben.
• Jezus gaat lijden voor Israël en de wereld als de Knecht van de Heer.
Vandaar op dinsdag de Jesaja-profetieën daarover mét uitzicht op de
toekomst.
• op woensdag komt onze gebroken werkelijkheid aan het licht via de
lezingen uit het boek Prediker.
• de betekenis van het offer van Jezus wordt ons op donderdag
geschetst vanuit de brief aan de Hebreeën.
• aan de hand van de psalmenlezingen op vrijdag gaan we van de
vraag ‘wie ben ik?’ naar de belijdenis ‘ik mag er zijn!’
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• en als voorbereiding op de zondag lezen we op de zaterdag het
evangelie van het lijden van Jezus zoals Johannes dat heeft
beschreven.

WEEKLEZINGEN   17-23 februari
 dag datum lezing

zondag                              17 februari Jozua 4:15-24
maandag 18 februari Exodus 12:1-11 en 14-17
dinsdag 19 februari Jesaja 42:1-7
woensdag 20 februari Prediker 1:1-18
donderdag 21 februari Hebreeën 2:5-18
vrijdag 22 februari Psalm 139
zaterdag 23 februari Johannes 18:1-11

Dinsdag 19 februari                                                        nog 35 dagen

Mensen in uw dienst
U roept mensen in uw dienst,
beweegt mensen tot mededogen,
vraagt ons om het spoor te volgen van Jezus uw kind –
een weg van ontferming en vrede,
een reis van Genesis naar Openbaring,
een tocht van chaos naar mensenland,
minste met de minsten,
broeder en zuster van hen die lijden en verschopt worden.
Want uw wereld kraakt in haar voegen,
bossen sterven, oorlogen woeden,
de aarde bloedt, mensen huilen.
Stuur ons op weg om recht te doen en lief te hebben,
zodat eens onze wereld en wij
allen samen zullen staan in
het volle licht van uw gerechtigheid.

Jurjen Beumer in ‘Op de drempel’
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Woensdag 20 februari                                                     nog 34 dagen

God,
Als wij om ons heen kijken
kunnen wij overweldigd raken
door het prachtige wat wij zien.
Hoe mooi alles geschapen is.
Hoe alles op elkaar afgestemd is.
Hoe alles verband houdt met elkaar.
We hebben elkaar zo nodig.
Help ons,
om steeds dat mooie te zien.
Help ons,
steeds te weten dat het goed is
zoals het is.

Donderdag  21 februari                                                      nog 33 dagen

U denkt aan mij, daar ben ik zeker van.
Ik denk aan U, meer weet ik niet te bidden.
Ik ben niet handig met de taal van Kanaän
en ook de kerk laat ik maar rustig in het midden.
Toch: ik geloof dat ik U toebehoor.
Mijn naam staat in Uw handen opgeschreven
en, lieve God, daar ben ik dankbaar voor.
Het maakt me niet zo bang meer om te leven.
Ze zeggen dat ik later U zal zien,
als ik, in Uw genade opgenomen,
verlost ben van de aardse pijn en druk.
Ik wacht maar af tot het moment zal komen.
Dat is vannacht of morgen al misschien,
geef dat ik ook niet bang ben voor Geluk.

Jos Brink, uit: Uw trouw tegemoet.
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Vrijdag  22 februari                                                             nog 32 dagen

Voor de jeugd: lezen: Matteüs 4:1-11

Jezus wordt op de proef gesteld met drie vragen:

1. …………………………..…….……
2. …………………………..….………
3. ………………………..…….………

Wat zijn de antwoorden?
1. …………………..…………………
2. ……………………………..………
3. ……………………………..………

Om over na te denken: Jezus haalt zijn antwoorden steeds uit de
Bijbel.
Wat betekent dat?
Leer je er iets van voor je eigen leven?

Zaterdag 23 februari                                                         nog 31 dagen

Voor de kinderen: een knutselwerkje "De verzoeking in de woestijn".
Op de website www.apostolisch.nl onder kopje jeugd kun je het
knutselwerkje vinden bij werkblad Veertigdagentijd.
Het is een draaischijf zonder plaatjes, maar alleen met tekst.
De uitspraken van de satan staan steeds tegenover wat Jezus als
weerwoord gaf.
Op de voorkant van de draaischijf staat de bijbeltekst:

“Het woord van onze God houdt eeuwig stand”.
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Zondag 22 februari

Jezus op de proef gesteld                                               Matteüs 4:1-11
In het verhaal van vandaag wordt wel heel duidelijk dat je als mens te
maken hebt met twee machten: die van de duivel en die van God.
En je moet constant kiezen tussen die twee. En het kiezen daartussen
is lang niet zo simpel als het lijkt. Bovendien: wat komt van de duivel,
wat komt van God? Hoe weet je dat? Hoe kun je een goede keus
maken? Het is over zulke dingen waar het verhaal van deze dag over
gaat. Het speelt zich af na Jezus’ doop. Duidelijk is dat Jezus heel
bijzonder is en dat Hij een heel bijzondere taak heeft. Het is daarom
dat Hij naar de woestijn gaat. Een plaats van stilte, van rust, van
bezinning. Nu moet Hij bedenken hoe Hij zijn speciale roeping zal
volgen, op welke manier Hij zijn leven inhoud zal geven, hoe Hij zijn
keuzes zal maken. Zoon van God. Zal Hij eigen keuzes maken,
autonoom, of richt Hij zich op God, laat Hij zijn richtlijnen bepalend
zijn? Om het eenvoudig te zeggen: wil Jezus Koning zijn of Knecht?
Het zijn verzoekingen die Hem overkomen. Verzoekingen die er ook
nog altijd voor u en voor ons zijn. Hij staat op één lijn met ons, en wij
op één lijn met Hem. De eerste verzoeking om stenen in brood te
veranderen geeft aan: waar draait het in jouw leven om? Om brood,
dat wil zeggen: voedsel voor jezelf, economie voor jezelf,
materialisme, welvaart? De tweede verzoeking om van het  tempeldak
af te springen en te geloven in Gods bescherming. Hierin gaat het
over liever zien dan geloven, over de macht en het misbruik van
religie. Gebruik je je geloof, je religie voor eigen voordeel? Wil je
eigenlijk God voor jouw karretje spannen, moet Hij maar wat achter jou
aanhobbelen, of leef je je leven precies omgekeerd: wil je achter Hem
aan gaan?
En de derde verzoeking gaat over de macht over koninkrijken: macht,
invloed, mensen, processen, dingen willen beheersen. In het groot met
volken, maar in het klein met  je eigen leventje, met de mensen met
wie we heel direct te maken hebben. Macht om er zelf beter van te
worden.Laten we dus bidden: leid ons niet in verzoeking, maar verlos
ons van de boze.
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Maandag 25 februari                                                       nog 30 dagen

WEEKLEZINGEN   24 februari- 2 maart
dag datum lezing
zondag 24 februari Matteüs 4:1-11
maandag 25 februari Leviticus 23:1-14
dinsdag 26 februari Jesaja 49:1-7
woensdag 27 februari Prediker 3:1-15
donderdag 28 februari Hebreeën 4:14 en 5:10
vrijdag 1 maart Psalm 140
zaterdag 2 maart Johannes 18:12-27

Dinsdag 26 februari                                                        nog 29 dagen

Woestijn

’s Nachts komen de wilde dieren:
‘Opschepper’
‘Leugenaar’
‘Mislukkeling’
en er is niemand die bij me is of met me bidt.
Soms denk ik: dit is een test,
ik moet hier gewoon doorheen.
Straks zal ik sterker zijn, evenwichtiger, volwassen.
Mijn God,
houd het nog een tijdje uit met mij.
Geef mij vertrouwen
leiding
geduld.
In de naam van Jezus Christus,
Amen.

Coen Wessel
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Ik heb je in mijn handpalm gegrift (bij Jesaja 49:16)
Ter overweging.
Een voetbal in mijn handen is nog geen tien euro waard,
maar is in de handen van Ruud van Nistelrooij
tien miljoen euro waard.
Een slingersteentje in mijn hand  is kinderspel,
maar in Davids handen een machtig wapen.
Een paar spijkers in mijn handen  betekenen wat timmerwerk,
maar betekenen in Jezus handen redding voor de wereld.
Leg uw leven in Gods handen,
want: het hangt er maar vanaf  in wiens handen u bent.

Woensdag 27 februari                                                    nog 28 dagen

Neem de tijd.
Bij tijd tekort, moet je overhaast keuzes maken.
Bij tijd tekort, zie je dingen over het hoofd.
Bij tijd tekort, kun je niet alles wat je had gewild.
Bij tijd tekort, kom je niet tot je recht.
Bij tijd tekort, doe je jezelf te kort.
Neem je tijd.

Donderdag 28 februari                                                   nog 27 dagen

Veertig nachten , veertig dagen,
is de Heer in de woestijn.
Levend tussen wilde dieren
tussen leeuwen, tussen gieren.
En Hij worstelt over vragen
over wat zijn weg zal zijn.
refrein:
Niet te volgen, dat is waar
Maar we kunnen toch proberen
Om van Jezus iets te leren
En te leven in Zijn naam.
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Vrijdag 1maart                                                               nog 26 dagen

Voor de jeugd: lees  Exodus 24:12 en Exodus 18.
Schrijf in je eigen woorden op wat de 10 geboden zijn.
Wat gebeurt er met de twee stenen platen? (Exodus 32:15-19)
…………………………………………………………………………………………………………..
- Waarom?
……………………………………………………………………………………………….…………
-Hoe gaat het verder? Eigenlijk wil God het volk aan z’n lot over laten,
maar Mozes springt voor het volk in de bres.
Vraag je vader of moeder of hij/zij Exodus 33:1-3 en 12-17 wil
voorlezen.
Lees daarna zelf Exodus 34:1-10.
-Wat gebeurt er allemaal?
- (vs 4)
…………………………………………………………………………………
- (vs 5)
…………………………………………………………………………………
- (vs 8)
…………………………………………………………………………………
- In vers 6-7 zegt de Heer een aantal dingen over zichzelf:
 Leer je hier iets van voor je eigen leven?

Zaterdag 2 maart                                                            nog 25 dagen

Voor de kinderen: de tien geboden

De tien geboden hadden voor het volk Israël een dubbele betekenis.
Het waren geboden om goed te kunnen leven; eerst waren ze bedoeld
voor het barre leven in de woestijn. Daarna werden de tien geboden
algemene regels, die zo belangrijk  zijn voor het leven, dat ze ook in
onze tijd veel waarde hebben.
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Toen Mozes van de berg  afdaalde zag hij welke geboden door de
Israëlieten werden overtreden. Hij werd zo boos dat hij de stenen
tafelen naar beneden gooide zodat ze braken.
Op de website www.apostolisch.nl vind je de werkbladen van de tien
geboden.
Kun je de scherven die je op werkblad b vindt, uitknippen en weer
opplakken op werkblad a zodat de twee stenen tafelen weer heel zijn?
Weet je ook welke geboden door de Israëlieten werden overtreden?
………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Zondag 3                                                           3 maart

De twee stenen tafelen                                                         Exodus 24:12

Nieuwtestamentisch vertaald zegt God via de Tien Geboden tegen
ons: nog  voordat je ook maar iets hebt gepresteerd, heb  Ik je door
Christus bevrijd uit de macht van de zonde. Raak die vrijheid niet kwijt.
Geef daarom gehoor aan deze opdrachten:
1 Houd  vóór alles van Mij. Niets of niemand van deze wereld, die Ik
geschapen heb, mag bij jou op de eerste plaats staan. Erken Míj als
de enige echte God door Mij meer toegewijd te zijn dan wie of wat
ook in je leven.
2 Maak geen voorstellingen van Mij buiten Christus om. Wie Ik ben en
wat Ik wil laat Híj zien door zijn woorden en daden. Volg Christus dan
ook als de enige en betrouwbare weg naar Mij, je Vader.
3 Misbruik mijn naam niet als krachtterm; zeg ook niet dat Ik iets wil
terwijl alleen jij dat wilt. Geef Mij de eer die Mij toekomt door gericht
op Mij te leven en uit te komen voor je verbondenheid met Christus.
4 Wees geen slaaf van je werk alsof dat het belangrijkste zou zijn in je
leven. Trek tijd uit voor je band met Mij en met elkaar, voor rust en
genieten - vooral op de dag die herinnert aan Christus' opstanding uit
de dood.
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5 Ga respectvol om met je vader en moeder, die Ik je gegeven heb
voor je welzijn; ga hiermee door als ze falen of ouder worden.
Heb hart voor de kinderen die  Ik aan je heb toevertrouwd; respecteer
hun gevoelens en behoeftes zodat ze krijgen wat ze nodig hebben om
te bloeien als kinderen van Mij.

6 Doe je naasten niet tekort, ook niet door wat je nalaat, want zij zijn
net als jij door Mij gemaakt. Heb je naasten lief, even vanzelfsprekend
als je jezelf liefhebt.
Wees daarom bereid hen te dienen, net als Christus kwam om te
dienen.

7 Verlaag een ander niet tot lustobject en dwing die nooit tot iets wat
die niet wil,  maar waardeer de ander als een mens van Mij.
Houd je huwelijk hoog door elkaar trouw te blijven en je vol liefde voor
elkaar in te zetten. Laat op deze manier merken dat Christus' Geest in
je woont.

8 Laat je niet leiden door hebzucht. Besef dat je alles wat je hebt, van
Mij hebt gekregen.  Ga  daarom  zorgvuldig  om met  mijn  schepping,
wees  vrijgevig tegenover mijn mensen en behandel hen ook verder
zoals jij door hen behandeld wilt worden.

9 Wees betrouwbaar in je spreken, zodat iedereen op je aankan.
Wees uit op de waarheid. Houd je niet bezig met kwaadspreken,
maar kom op voor de goede naam van de ander, zoals ook Christus
in jouw voordeel pleit.

10 Wees er tevreden mee wat je hebt en wie je bent, want dat heb Ik
je gegeven en gun anderen wat Ik hen gegeven heb. Houd je met hart
en ziel aan mijn geboden en wees een echte volgeling van Christus.
Zo wil Ik je in vrijheid laten leven, verbonden met Mij.
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Maandag 4 maart                                                                nog 24 dagen

WEEKLEZINGEN   3 - 9 maart
dag datum     lezing
zondag 3 maart     Exodus 24:12
maandag 4 maart     2 Kronieken 30:1-15
dinsdag 5 maart     Jesaja 52:13 – 53:7
woensdag 6 maart     Prediker 7:1-14
donderdag 7 maart     Hebreeën 9:1-28
vrijdag 8 maart     Psalm 142
zaterdag 9 maart     Johannes 19:1-24

Dinsdag 5 maart                                                                   nog 23 dagen

Gun ons nieuwe ogen
Gun ons nieuwe ogen die helderziende zijn voor
de signalen van mensen om ons heen.
Gun ons open oren, om het zwijgen van anderen
op de juiste golflengte op te vangen.
Gun ons humor en tact in de omgang met lastige mensen,
want ook die plaatst u op ons levenspad.
Gun ons een goed geheugen,
voor wat anderen ons hebben toevertrouwd
en voor wat wij hen hebben beloofd te zullen doen.
Gun ons vasthoudendheid, om de tijd niet te verdoen met kleine
onenigheden.
Uw rijk kan niet worden gebouwd door zure mensen.
Gun ons een blij gezicht en een glimlach
die de spiegel is van een vrolijk hart,
zodat anderen zich daaraan kunnen optrekken.
Gun ons die gezindheid, die ook in Jezus stak,
toen Hij mensen onder de mensen
en vriend onder vrienden was.

Alfred C. Bronswijk uit „Rakelings nabij”
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Woensdag 6 maart                                                              nog 22 dagen

Domino D-day is een tv-fenomeen geworden. Meer dan twee miljoen
mensen kijken naar grote velden met stenen… gekleurde velden…
witte velden… en ze moeten allemaal om…
God ziet zijn aarde als die grote zaal van Domino D-day. Hij ziet grote
velden vol steentjes. De eerste keer dat Hij stenen maakte was het
goed. Zeer goed. Maar veel stenen zijn ondertussen veel van hun
kleur en hun glans verloren. En de meeste stenen staan trots rechtop
en willen niet buigen. Ze willen niet vallen voor hun maker en bouwer.
God stelde zichzelf een ‘challenge’: hoe krijg ik al die stenen om?
Want daar zijn ze voor gemaakt! Hij heeft er twee oplossingen voor
bedacht.
- De eerste oplossing is in het verleden al uitgevoerd. God werd zelf
een steentje tussen al die andere. Een vreemde oplossing en een
megaprestatie. Hij legt zijn grootse en hemelse kleur en glans af.
Hij komt heel dichtbij. God wil dat we voor Hem vallen dus komt Hij
dichtbij. Het is incarnatie, vleeswording. God die een dominosteen
wordt. Jezus zegt dat elk mens moet leren buigen, leren vallen.
En aan het einde van zijn leven doen de Zoon van God en mensen het
eens en vooral in opperste gehoorzaamheid en als inspirerend
voorbeeld: Hij valt voor ons. Dat is de goddelijke manier om mensen
te redden. Zijn methode is dichtbij komen, zijn oplossing en voorbeeld
is vallen. Zijn doel is dat de hele wereld plat gaat!
- Gods tweede oplossing kan vorm krijgen omdat de eerste steen om
is. Via het wonder van de Geest zie je de liefdevolle methode van
God. Hij wordt een stukje in ons en maakt zo op heel veel plekken
deel uit van die grote velden met steentjes die de wereld
tegenwoordig bedekken. Hij is de eerste steen geweest. De steen
die beweging van de andere weer mogelijk maakte. En dat is precies
de opdracht van Jezus: ga er op uit, kom dichterbij mensen, dan kun
je ze dichter bij Mij brengen. Gods methode is dat jij en ik dichtbij
mensen komen.
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Donderdag 7 maart                                                            nog 21 dagen

Verzoening nieuw begin.

Refrein: Verzoening, een geschenk door God aan ons gegeven
het kwade in ons leven, door God weer uitgewist.

Het kwaad te groot dat is gedaan
door mensen aan elkaar,
moet overbrugd, de kloof gevuld
met spijt en diep doorvoeld berouw.
Tot vragen om vergeving
naar een begin van vrede,
een aanzet tot verzoening leidt.
Refrein

Het kwaad dat ons wordt aangedaan
door mensen zoals wij,
vergt vaak veel tijd en zelfinzicht,
tot het geheel is uitgewist
voor je kunt overwinnen
een weerstand diep van binnen,
verzoening raakt de hele mens.
Refrein

Genezen en verzoenend zijn wij
als samen kunnen gaan,
degeen die deed, degeen die leed,
een wonder dat aan ons gebeurt.
Dan mogen wij ervaren
de diepte van genade
God die op ons te wachten staat.
Refrein
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Vrijdag 8  maart                                                                nog 20 dagen

Voor de jeugd:
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Zaterdag 9 maart                                                                 nog 19 dagen
Voor de kinderen
een kleurplaat

Zondag 4                                                               10 maart

Vijf broden en twee vissen                                             Johannes 6:1-15
“Wij hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen…….”
Dat is niet veel, zeker niet voor vijfduizend man, vrouwen en kinderen
niet meegerekend. Dat is niets voor zoveel mensen. Er klinkt heel wat
teleurstelling door in dat “We hebben hier niets..”
Een stem die je vaak om je heen kunt horen, soms ook in je eigen
hart. Wat stelt onze inbreng nu voor, zet dat nu zoden aan de dijk?
We kunnen er net zo goed  mee ophouden, je bereikt er toch niks
mee. Maar bij Jezus hoef je met dat soort bedenksels niet aan te
komen. Hij ziet kans om wonderbaarlijk te vermenigvuldigen.
Het ‘Brood des levens’ wordt gebroken, zodat iedereen– van de twaalf
stammen van Israël t/m de hele wereld– er honger stillend genoeg aan
heeft. En Hij ziet kans om het weinige van ons om te toveren tot iets
groots. Iets waardoor duizenden verder kunnen, zelfs op afgelegen
plaatsen. Het is te moeilijk voor ons om zelf te vermenigvuldigen.
Maar het weinige dat we in handen hebben, moeten we wel gelovig
durven geven. Met ons vertrouwen in Hem, kan de Heer ontzettend
veel doen.
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“Wij hebben hier niets”. Jaap Zijlstra schrijft in het gedicht
“Wij leven van de wind” het volgende:

Wij teren op het woord,
het Brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zingt en zegt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Maandag 11 maart                                                            nog   18 dagen

WEEKLEZINGEN   10 - 16 maart
dag datum lezing
zondag 10 maart Johannes 6:1-15
maandag 11 maart  2 Kronieken 30:20 – 31:1
dinsdag 12 maart Jesaja 53:8-12
woensdag 13 maart Prediker 9:1-12
donderdag 14 maart  Hebreeën 10:1-18
vrijdag 15 maart Psalm 143
zaterdag 16 maart Johannes 19:25-37

Dinsdag 12 maart                                                               nog 17 dagen

Ik ben, jij bent

Je kunt een schouder zijn
voor de mens in verdriet en verlorenheid.
Je kunt een arm zijn
om een mens in de kou.
Je kunt een licht zijn voor een mens struikelend in het donker.
Je kunt een vuur zijn
voor een mens verkild door het leven
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Als we elkaar laten voelen,
jij mag er zijn,
jij bent goed,
jij kunt een schouder zijn,
jij kunt een arm zijn,
jij kunt warm zijn.

Als we elkaar laten voelen,
ik ben een schouder voor jou,
ik ben een arm om je heen,
licht op je levenspad,
warmte tegen de kou.

Dan zal er minder eenzaamheid zijn.

Woensdag  13  maart                                                           nog 16 dagen

Heer,
leer mij minder te praten en meer te zeggen;
minder bezorgd te zijn en meer te hopen;
minder verstard te zijn om meer te geloven;
minder te haten om meer te beminnen;
minder te discussiëren om meer te getuigen;
minder gesloten te zijn
om mij meer te openen;
minder af te breken
om meer op te bouwen;
minder geïsoleerd te zijn
om beter te communiceren;
minder gejaagd te zijn
om meer rust te brengen;
minder mijzelf te zoeken
om meer anderen te vinden.
Amen.
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Donderdag 14 maart                                                            nog 15 dagen

Lied voor de Veertigdagentijd

Hongerig en zonder eten?
Zo laat Jezus hen niet gaan!
Delend van de vis en broden
heeft Hij mensen hoop geboden.
Opdat alle mensen weten;
God zorgt voor ons voorbestaan.
Refrein;
Niet te volgen? Dat is waar.
Maar we kunnen toch proberen
om van Jezus iets te leren
en te leven in zijn naam.

Vrijdag 15 maart                                                                  nog 14 dagen

Voor de jeugd:

Heb je een eigen tuin? Heb je wel eens iets gezaaid, bloemen of
groente of zoiets? Je stopt zaad in de grond en vervolgens zie je er
niets meer van. Pas na een tijdje komt er iets groens boven en dat
groeit uit tot een bloem, een plant, een krop sla, maïs of wat je dan
ook maar hebt gezaaid. Als je nu onder de grond op zoek gaat naar
het zaad, vind je helemaal niets meer terug – het zaad is verdwenen,
weg. Er is iets anders voor teruggekomen.

-Lezen: Johannes 12:23-24.
-Jezus vertelt een gelijkenis, over een graankorrel.
- Wat gebeurt er met een graankorrel als je het bewaard?
- Wat gebeurt er met een graankorrel als je het zaait?
-Wat heeft dit met Pasen te maken?
- Leer je hier iets van voor je eigen leven?



26

Zaterdag 16 maart                                                               nog 13 dagen

Voor de kinderen:

Op de website www. apostolisch.nl onder kopje jeugd kun je een
werkblad vinden over de graankorrel. Volg de instructies goed  op.

De graankorrel
Toen we klein waren raapten we van de wagens afgevallen
suikerbieten op.
We holden ze uit en we deden ze met een touw aan een stok en
plaatsten er een kaars in. Zo maakten we lampions.
De biet moest eraan (kapot) om licht te kunnen geven.
Sterven om te leven, zoals de graankorrel. De weg van alle zaad.
Het zaad wat gezaaid wordt in de grond, gaat dood omdat er nieuw
leven uit komt. Kijkend naar de natuur zien we iets van het geheim van
het leven.
Zo spreekt Jezus over zijn eigen lot, onbevangen.
Wil je het echte leven ontdekken, klamp je dan niet vast aan het leven,
maar leer los te laten.
Zo is Hij ons voorgegaan.

Z
Z
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Zondag 5                                                         17 maart

De graankorrel      Johannes 12: 23-24

Jezus zei: ‘… Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de
aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel, maar wanneer hij sterft
draagt hij veel vrucht.’ (Johannes 12:24)
Op weg naar verzoening... We hebben nog ‘openstaande rekeningen’
Schuld - biecht - verzoening – genade – excuus –
verantwoordelijkheid. Woorden die de weg aangeven die tot
verzoening, tot vrede leidt. Vrede zoeken we meer met Kerst.
Bij Pasen beleven we waar het ten diepste om gaat in het christelijke
geloof. En met Pasen is de druk om tot verzoening en vrede te komen
misschien wat kleiner dan bij Kerst. En kan er eerder een opening
komen, een eerste stap op de weg naar verzoening.
Jezus gebruikt een eenvoudig, maar o zo diepzinnig beeld: dat van de
graankorrel die sterven moet om vrucht te dragen. Wil er iets moois
groeien, wil er iets in meervoud ontstaan, dan moet de korrel in de
aarde vallen en sterven. Je moet je overgeven, de korrel loslaten, uit
handen geven.
Net als je denkt dat alles voorbij is, komt er een klein sprietje van de
nieuwe toekomst boven de aarde uit. Het duurt maar en het duurt
maar. Tussen zaaien en oogsten wordt je geloof op de proef gesteld.
Maar dan: een klein groen sprietje dat uiteindelijk zal leiden tot een
rijke oogst.
Jezus gebruikt het beeld voor zichzelf. En wij mogen het ook op
onszelf betrekken.
Kunnen we onze gedachten en gevoelens van onvrede, van wraak,
van verdriet en teleurstelling, van verongelijktheid loslaten?
Het is niet alleen die ander die moet loslaten en zich moet overgeven.
Het hangt ook van jou af! Loslaten en overgeven.
De openstaande rekening is hoog.
Verzoening, vrede, nieuw leven – het is een verantwoordelijkheid van
die ander, maar even goed van jou! Durf los te laten als bij de
graankorrel!
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Maandag 18 maart                                                            nog 12 dagen

WEEKLEZINGEN   17– 23maart
dag  datum lezing
zondag 17 maart Johannes 12:23-24
maandag 18 maart 2 Kronieken 30:20 – 31:1
dinsdag 19 maart Jesaja 53:8-12
woensdag 20 maart Prediker 9:1-12
donderdag 21 maart Hebreeën 10:1-18
vrijdag 22 maart Psalm 143
zaterdag 23 maart Johannes 19:25-37

Dinsdag 19 maart                                                                nog 11 dagen

Ik til niet alleen

Soms zijn er momenten
dan voel ik me alleen.
De last op mijn schouders
is me te veel.
Ik sleep het mee
als een zware steen.
Mensen lijken het niet te merken,
ze razen me in hun haast voorbij.
Een lichtpuntje lijkt zo ver weg,
maar is in werkelijkheid zo dichtbij.
God is er om mij te troosten,
al lijkt Hij soms zo ver weg te staan.
Hij helpt mij om mijn last te dragen,
zonder Hem zou ik niet verder kunnen gaan.
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Woensdag 20 maart                                                          nog 10 dagen

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u
in Christus vergeven heeft (Efeze 4:32).

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door
het goede (Romeinen 12:2).
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden
(Matteüs 5:7).

Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie
dat niet doet zal de Heer niet zien. Zorg ervoor dat niemand zich de
genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die
onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet
(Hebreeën 12:14,15).

Een verstandig mens houdt zijn woede in toom, het siert hem als hij
fouten door de vingers ziet (Spreuken 19:11).

En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je
op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren
(Matteüs 5:39).

Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten,
vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je
misstappen vergeeft (Marcus 11:25).

Let dus goed op jezelf! Indien je broeder zondigt, spreek hem dan
ernstig toe; en als hij berouw heeft, vergeef hem (Lucas 17:3).

Wij hebben een pleitbezorger bij onze hemelse Vader, Jezus Christus
de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden en
niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld
(1 Johannes 2:2).
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Donderdag 21 maart                                                            nog 9 dagen
Lied voor de Veertigdagentijd

Kijk de graankorrel moet dood gaan,
want dan brengt hij vruchten voort.
Jezus vreest ook voor het lijden,
gaat zijn weg om te bevrijden
en gelooft dat Hij zal opstaan.
Zo voldoet Hij aan Gods woord.
Refrein:
Niet te volgen? Dat is waar.
Maar we kunnen toch proberen
om van Jezus iets te leren
en te leven in zijn naam.

vrijdag 22 maart                                                                 nog  8 dagen

Voor de jeugd: Een Koning op een ezel – lezen Marcus 11:1-11

- Meer dan 500 jaar geleden had een profeet dit al voorspeld.
Lees Zacharia 9:9.

Wat valt je op? Noem de eigenschappen die bij een Koning passen.
Wat voor Koning is Jezus? Zijn er verschillen, welke?

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….
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Zaterdag 23 maart                                                               nog 7 dagen

Voor de kinderen: een kleurplaat met een opdracht.
Waar rijdt Jezus op?
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Zondag 6                                                 24 maart

Een Koning op een ezel         Marcus 11:1-11

De eerste werkwoorden die we op school leren zijn: hebben en zijn.
In alle talen komen zij het meeste voor van alle werkwoorden.
Toen kwam er een minister van onderwijs en die vond dat maar
ingewikkeld. Hij stelde voor één van beide werkwoorden af te
schaffen. Om te voorkomen dat dat alleen in Nederland zou gebeuren
bracht hij het in in het Europese parlement. Eerst vond men het
vreemd, en overbodig, maar men wende steeds meer aan het idee.
Wélk werkwoord moest het nu worden: hebben of zijn?
Voor beide was veel te zeggen: hebben geeft je de mogelijkheid jezelf
te voeden, te versterken, te vergroten, te vermeerderen!
Het geeft je macht en maakt je zelfstandig.
 Je wilt iemand zijn, zodat anderen jou kennen met jouw
eigenschappen en je wilt je kunnen onderscheiden van anderen.
Mensen kunnen van je gaan houden omdat je lief bent of goed.
De voorzitter zei: neem één van beide in gedachten en kies voor
hebben of kies voor zijn.
Er waren precies evenveel stemmen- geen duidelijke meerderheid
voor één van beide. Het gevolg was dat beide werkwoorden bleven
bestaan.
De voorzitter vatte het prachtig samen : ik denk: je kunt heel weinig
hebben en toch iemand zijn!
Dit alles is van toepassing op de manier waarop Jezus zijn entree
deed in het leven van mensen. Iemand zijn zonder je door uiterlijk
vertoon boven de ander te verheffen. Een koning, maar wel één die
een herder is en uiteindelijk dienaar van ons allen is geworden.
Jezus is per ezel op weg naar Jeruzalem om God als Koning alle eer
te bewijzen. Het volk begrijpt het goed: Hosanna voor de Zoon van
David. Gezegend Hij die komt IN DE NAAM van de Heer.
Hosanna in de hemel! Hun gejuich zal evenwel in datzelfde Jeruzalem
straks omslaan in gejouw!
Het is het begin van de Goede Week voor Pasen. Jezus doet zijn
entree in Jeruzalem als een gezegende Koning, maar wel een die
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staat in dienst van God en als een die er met zijn hele hebben en
houden 100% is voor alle mensen.
De passage dwars door de dood wordt een weg ten Leven, en die
weg is door Hem gebaand.
En het mooiste: wij mogen koningskinderen worden. Of zíjn we het al?
ds. Greet van ‘t Slot

Maandag 25 maart                                                            nog 6 dagen

WEEKLEZINGEN   24– 30maart
dag datum lezing
zondag  24 maart Marcus 11:1-11
maandag 25 maart 2 Kronieken 35:1-19
dinsdag 26 maart Jesaja 54
woensdag 27 maart Prediker 11:7 – 12:7
donderdag 28 maart Hebreeën 12:1-11
vrijdag 29 maart Psalm 144
zaterdag 30 maart Johannes 19:38-42

Dinsdag 26 maart                                            nog 5 dagen

Lied voor de Veertigdagentijd
Op een ezel komt Hij binnen,
in de stad Jeruzalem.
Door de mensen die daar zwaaien
lijkt een nieuwe geest te waaien.
Maar wat zij voor Hem verzinnen
- heerser zijn– past niet bij Hem.
Refrein:
Niet te volgen? Dat is waar.
Maar we kunnen toch proberen
om van Jezus iets te leren
en te leven in zijn naam.
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Woensdag 27 maart                                                          nog 4 dagen

Prediker 11:7-12:1
"Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de
dagen van je jeugd", staat er in het te lezen gedeelte en: "Volg de
wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen". Maar ook:
"Onthoud bij alles wat je doet dat God je aan Zijn oordeel onderwerpt".

Geen losbandig, zondig leven dus, maar leven met een menselijk
gezicht, zoals in een lied, van G. van Midden (tekst) en G. van Amstel
(muziek) verwoordt:

God heeft twee sterke handen, ze zijn van jou.
Daarmee bouwt Hij aan de Aarde,
jouw twee handen hebben waarde. God in jou.
God heeft twee snelle voeten, ze zijn van jou.
Daarmee overbrugt Hij kloven,
trekt Hij sporen naar geloven. God in jou.
God heeft twee scherpe ogen, ze zijn van jou.
Daarmee ziet Hij méér in mensen,
kleine noden, grote wensen. God in jou.
God zegt je: "Jij hebt aanleg. Die is van Mij!
Zo kun jij ook in jouw leven
iets van Mij aan mensen geven. Beeld naar Mij".

Zo krijgen oude woorden in Prediker betekenis in de tijd op weg naar
Pasen.

Gebed

God, maak ons ontvankelijk
dit uur, deze dagen
voor de weg die Jezus is gegaan,
een weg van liefde, zich geven tot en met,
vertrouwen dat het allemaal niet tevergeefs is.
Met de palmtak aarzelend in onze hand,
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voelen we dat er gekozen moet worden
ook in de wereld van vandaag.
Verruim dan ons hart, versterk ons geloof
in het spoor van Hem die leeft
en vrede geeft. Amen.

Donderdag 28 maart                                                         nog 3 dagen

Lichtstralen op de lijdensweg.

“Daar, op de berg der heerlijkheid,“
heeft God gesproken: “Daar zij licht!”
Het straalde van Zijn aangezicht,
omhulde Jezus, wereldwijd.

En wéér beval God: “Daar zij licht!”
en ’t stroomde over Jezus‘ hoofd;
de nardus geurde. Wie gelooft
ziet God Zelf in het aangezicht.

Daarna sprak God weer: “Daar zij licht!”
En bij de intocht in de stad
viel licht met palmen op Uw pad
en zong men psalmen van het Licht.

Die nacht in de olijven hof
sprak God nog eenmaal: ”Daar zij licht!”
Een engel droogde Uw gezicht
van bloed en tranen, zweet en stof.

Maar na het donker van ’t gericht,
de nacht van Golgotha, het graf,
sprak God: “Licht, daal naar d’aarde af!
Sta op Mijn Zoon, en kom in ’t licht!”

Uit: Hemelhoog en aarde diep. Nel Benschop
Voor de jeugd: lezen Johannes 13:1-15
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Deze dag wordt Witte Donderdag genoemd. Jezus gaat met zijn
leerlingen Pesach vieren. Zoals men in die tijd gewend was werden bij
de gasten eerst de voeten gewassen. Dat was de taak van een slaaf.

Wat betekent dit verhaal? Geef vs. 4-15 in je eigen woorden weer.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vrijdag 29 maart                                                                   nog 2 dagen

Zie de mens
Ze hebben onze Heer
beledigd
geslagen
bespuwd
gegeseld
verlaten
gekruisigd
in de grond gestopt.

Nu ben ik me al weer aan het excuseren, want ik heb het over anderen
in plaats van over mezelf.

Ik heb mijn Heer
genegeerd
links laten liggen
uitgescholden
aan Zijn lot overgelaten
gekruisigd
achter een flinke steen gestopt,
IK

Hij heeft mij
naar zich toegehaald
een schouderklopje gegeven
verdedigd
geaccepteerd



37

uit het slop gehaald
en Hij heeft al mijn zonden achter een flinke steen gestopt en heeft ze
zo begraven,
HIJ.
Uit: Zie de mens.

Voor de jeugd:

Vandaag is het Goede Vrijdag. Jezus is gevangengenomen.
Hij is verhoord en veroordeeld. Hij werd aan het kruis gehangen en is
gestorven. De dag eindigde met de begrafenis. Er gebeurden op
deze vrijdag heel veel dingen. Gewone en bijzondere, gemene en
mooie. Eén bijzondere gebeurtenis komt op de gedenksteen van
vandaag te staan. Je leest het in Marcus 15:37-39.
Wat maakt deze gebeurtenis zo bijzonder? Praat hierover met elkaar.

Zaterdag 30 maart                                                                   nog 1 dag

Op stille zaterdag

Op deze stille zaterdag
hoor ik de prachtige echo
van de goede vrijdag
dit woord landt, en zo

is er stille verwondering
om: "het is volbracht".
In deze verkondiging
bloeit Gods grote macht.

In de stilte van deze dag
groeit een verlangen
dat ik Hem prijzen mag
met psalmen en gezangen.
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In Zijn tempelpoort
mag ik morgen juichen
om dit kruiswoord
wil ik dan voor Hem buigen.

Dichter: Dineke Jansen
Zondag                               31 maart                       Pasen

Lied voor de Veertigdagentijd
Zeg hoe kan Maria weten
dat de Heer het leven geeft?
Terwijl tranen haar verblinden,
dwaalt zij om haar Heer te vinden
en wie kan haar blijdschap meten
nu zij weet dat Jezus leeft!
Refrein:
Niet te volgen? Dat is waar.
Maar we kunnen toch proberen
om van Jezus iets te leren
en te leven in zijn naam.
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Roep de jonge morgen wakker,
wees de zon vandaag toch voor
want wij mogen weer gedenken
hoe de dood de slag verloor.
Wie naar Golgotha geweest is,
wie de kruisweg is gegaan,
wie aan God zijn schuld bekend heeft,
vangt vandaag een loflied aan!
Laat de vreugde nu toch bruisen,
houd je blijdschap nu niet in,
nu geen vragen, nu geen twijfel,
Christus gaf een nieuw begin.
Roep de hele wereld wakker,
zegt het allen, dat Hij leeft!
Dat God, na een nacht vol vragen,
Pasen, Leven, Uitzicht geeft!
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