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Dichter bij Jezus in 40 dagen
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Dichter bij Jezus.

Vorig jaar gingen we “Samen op weg naar Pasen”. Dit jaar willen we u
meenemen in de 40 dagentijd om dichter bij Jezus te komen.
Waarom is dat nu zo belangrijk?, denkt u misschien.
Omdat alles in het leven draait om Hem, Hij is het die de
geschiedenisklok op nul gezet heeft. De mensen waren zo onder de
indruk van wie Hij was, dat de mensheid de jaren is gaan tellen vanaf
zijn geboorte. Reden genoeg om nader met Hem kennis te maken.
 
Elke zondag proberen we een stukje dichterbij te komen, dit doen we
met de volgende thema’s:
 
Eerste zondag:
26 februari Johannes 1:1-18 Wie is Jezus?
 
Tweede zondag:
04 maart Lucas 4:1-13 Bij Jezus komen
 
Derde zondag:
11 maart Marcus 11:12-26 Jezus dienen
 
Vierde zondag:
18 maart Lucas 7:36-50 Jezus’ Koninkrijk
 
Vijfde zondag:
25 maart Lucas 22:7-13 Jezus’ offer
 
Zesde zondag:
01 april Matteüs 21:1-11 Jezus wordt bejubeld
 
Goede vrijdag:
06 april Jesaja 53:4-5 Met Jezus mee
 
Pasen
08 april Matteüs 28:1-7 Jezus is opgestaan
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40 dagentijd met de kinderen thuis
 
40 dagen tot Pasen, nog even en de lijdenstijd breekt aan. Een tijd om
stil te staan bij het kruis van Christus. Je kunt samen een kijktafel
maken.
Neem een schaal of dienblad, leg er een kruis in en 40 stenen.
Zet in de stenen een steekhouder met een vlinder  vast.
Met  de kinderen kun je stenen tellen. 40 stenen, voor elke dag één.
Stenen die staan voor de zware dingen in dit leven; zonde, pijn,
verdriet, oorlog, haat en nog veel meer. Allemaal lasten die Jezus voor
ons aan het kruis droeg. Daarom leggen we al die stenen aan de voet
van het kruis. En dan nemen we de komende tijd iedere dag een
steen weg, net zolang tot het Pasen is en alle stenen verdwenen zijn.
Al die lasten van ons, die we bij het kruis brengen, wil Hij ook echt
wegdragen. En als ze weg zijn, wat ben je dan opgelucht! Net zoals
de prachtige vlinder die vast zit tussen de stenen. Die kan geen kant
op, maar wacht maar tot hij straks bevrijd is van al die lasten.
In Micha 7 staat dat God onze zonden in de diepten van de zee werpt.
De zee is hier niet zo dichtbij, maar je kunt de steentjes bijvoorbeeld
met elkaar van het bruggetje af in de vijver of sloot gooien.
 
Op de kijktafel kun je ook zeven waxinelichtjes zetten. Een beetje
zoals we toeleven naar Kerst door iedere zondag een kaars extra aan
te steken, zo leven we toe naar Pasen door ieder zondag een kaars
minder aan te steken. Nadat op Goede Vrijdag het licht gedoofd is, zal
het op Paasmorgen weer voluit schijnen.
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Aswoensdag 22 februari                          nog 40 dagen
 
 

Wat voorbij gaat is de as van wat wij verbranden;
onze schepen van vriendschap, de boom van goed en kwaad,
het politiek bedrijf om ieders welzijn en al wat God ons leert.
Wat voorbij gaat is het zand waarop wij bouwen;
de eer, de roem, de macht van het getal, de kunst van het vernietigen,
een cultuur zonder ziel en al wat op het scherm komt.
Wat blijft is de Ene en Eeuwige oorsprong en bestemming.
Wat blijft is zijn Liefde, barmhartig en veelzijdig.
Wat blijft is zijn Woord in ons midden, zijn Geest in ons hart.
 
Gij zijt een God van leven
en in mensen schept Gij uw vreugde.
De dood van de zondaar wilt Gij niet
maar zijn bekering.
Zegen ons getekend door de as
van de palmtakjes,
want wij weten ons verganklijke mensen,
kwetsbaar en bedreigd.
Help ons deze veertig dagen zo vorm te geven
dat wij ons leven vernieuwen kunnen
naar het beeld van Hem
die uit de doden is opgestaan,
Jezus uw Zoon, onze Heer.
Amen.
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Donderdag 23 februari                             nog 39 dagen

Wat een tijd
 
Veertig dagen, wat een tijd!
Lange tijd om te bezinnen
om te denken hoe je leeft,
wat je neemt en wat je geeft.
Ga je door met wat je deed
of ga je opnieuw beginnen?
 
Veertig dagen, wat een tijd!
Tijd genoeg om stil te blijven,
om te denken hoe het gaat,
wat je doet en wat je laat.
Ga je verder op jouw spoor?
Wil je zo je leven door?
 
Veertig dagen, wat een tijd!
Lange tijd om af te tellen.
Elke dag meer licht gegeven
om naar Pasen toe te leven.
En kom je bij Pasen aan….
is het tijd om op te staan!
 
Vrijdag 24 februari                                     nog 38 dagen
 
Als ik ga, dan ga ik

Een man piekerde over zijn leven.Toen wendde hij zich tot een wijze
monnik en vroeg hem hoe deze leefde. De monnik antwoordde:
”Als ik ga dan ga ik, als ik sta dan sta ik, als ik zit dan zit ik, als ik eet
dan eet ik, als ik slaap dan slaap ik”.
“Is dit alles wat u mij te zeggen heeft”, zei de man teleurgesteld.
“Heeft u mijn vraag wel goed verstaan”? Maar de monnik herhaalde:
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”Als ik ga dan ga ik, als ik sta dan sta ik, als ik zit dan zit ik, als ik eet
dan eet ik, als ik slaap dan slaap ik”.
“Maar een mens doet toch niet anders, wat is daar voor bijzonders
aan”? Toen glimlachte de monnik. “Dat zeg je nu wel”, zei hij, “maar als
jij gaat dan sta je al, als je zit dan denk je al aan eten, als je eet wil je al
gaan slapen. Je bent zo opgejaagd bezig met alles wat je nog moet,
dat je niet meer ten volle doet wat je doet”.
 
 

Zaterdag 25 februari                                  nog 37 dagen
Lied: Licht van Pasen, melodie: Wat de toekomst brenge moge
 
‘k Heb mijn blijk gericht naar binnen
en bid met mijn ogen dicht.
Veertig dagen van bezinnen
uitzicht biedend op het Licht.
‘t Lijden dat door meditatie
door zovelen wordt gedeeld,
is ook bron van inspiratie
voor een wonder toekomstbeeld.
 
Veertig dagen reflecteren
op mijn fouten, op mijn pijn.
Dagen die mij confronteren
op mijn eigen zandwoestijn.
‘k Ben op zoek naar een oase,
die mij van die last bevrijdt.
Die oase komt met Pasen,
na de veertig-dagen tijd.
 
Periode, o zo duister,
van verraad, het kruis, het graf.
Totdat God in al zijn luister
ons het Paas-mysterie gaf.
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Pasen heeft de dood verdreven,
‘t kostte wel de hoogste prijs.
Maar biedt hoop op eeuwig leven
in Gods hemels paradijs.
 
Veertig dagen van beproeven,
vasten en van soberheid.
Leidt langs zandwoestijn en groeve
naar het land van eeuwigheid.
Dan kom ik in de oase,
‘t einde van de donk’re nacht,
en zie ik het Licht van Pasen,
waar het nieuwe leven wacht.
 

Zondag 1                                                          26 februari
 
Wie is Jezus? (Johannes 1:1-18)
 
De woorden in deze tekst gaan over Gods Zoon, Jezus Christus.
In het begin was Hij voor ons geen persoon zoals wij Hem nu kennen.
De Bijbel vergelijkt Hem met het Woord van God. De Bijbel is een
door God aan mensen gegeven leidraad. God verbond enorm veel
kracht aan zijn Woord. Hij heeft zelfs de wereld geschapen door zijn
Woord!
Vanaf de zondeval is er een kloof tussen God en de mensen ontstaan.
De Bijbel zegt dat het Woord van God in onze duisternis is gekomen
als een licht, om ons te verlossen. Dit gaat over Jezus die mens
geworden is en bij ons heeft gewoond, vol van goedheid en waarheid.
De Zoon van God werd letterlijk ‘gezien’ op aarde.
Het Woord kreeg een lichaam!
                                                                                   Hans den Haan.
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Maandag 27 februari                                 nog 36 dagen
 
W E E K L E Z I N G E N       27 februari - 03 maart

dag datum lezing                                       nog

maandag 27 februari Matteüs 1:18-25 36 dagen

dinsdag 28 februari        Matteüs 2 35 dagen

woensdag 29 februari        Lucas 2: 22-32 34 dagen

donderdag 01 maart Lucas 2: 41-52 33  dagen

vrijdag 02 maart Lucas 3:1-22 32 dagen

zaterdag 03 maart Johannes 2:1-12 31 dagen
 

Om bij stil te staan…

Om dichter bij Jezus te kunnen komen moet je eerst weten wie Hij is.
Daarom beginnen we bij het begin: en in het begin was er het Woord
en het Woord is vlees geworden. Deze eerste week volgen we Jezus
totdat Hij aan zijn taak gaat beginnen. En zoeken we naar het
antwoord op de vraag: Hoe zoek je naar God?
Denk daarbij ook aan het lied uit onze zangbundel lied 149;
Waar vind ik Jezus, waar vind ik vrede?
Kunt gij mij zeggen, waar vind ik Hem?
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Dinsdag  28 februari                                  nog 35 dagen
 
 Als je in de trein zou stappen
en je zou niet weten waar je heen wou gaan
kon je beter in je warme bedje
blijven liggen zonder op te staan.
 Alles gaat uiteindelijk mis
als je niet weet wie Jezus is.
 
Ho! Stop! Sta eens even stil.
Waar wou je heengaan
of maakt het geen verschil?
Ho! Stop! Ga er niet vandoor.
Je bent er toch niet zomaar,
je leeft ergens voor.
 
Als je in het donker wandelt
kun je niet goed kijken waar je heen wilt gaan.
Daarom heb je Jezus nodig,
want Hij steekt een lichtje in je leven aan.
Reken maar dat jij je vergist
als je het Licht van de wereld mist.
 
Als je in de put zou vallen
en je zou voor niemand meer te horen zijn,
zat je daar te kniezen in de duisternis
en alles zou verloren zijn.
Weet je als het donker wordt,
Jezus’ arm is nooit te kort.
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Woensdag 29 februari                              nog 34 dagen
 
Simeon en Anna
 
Simeon zou, zo staat er geschreven, niet  sterven voordat hij de
Messias gezien had. Die gedachte houdt hem bezig en op de been,
laat hem steeds weer naar de tempel gaan. Op een zeker
moment is hij in de tempel getuige van een heel innig moment.
 
Een jong ouderpaar stond daar met  hun zoontje in de armen om hem
op te dragen aan de Heer. Dat was voorschrift, dat stond in de wet van
Mozes. Een heldere lichtstraal viel op het  ouderpaar met het kind; het
leek wel alsof een hemelse openbaring het bijzondere van deze
gebeurtenis wilde duidelijk maken.

Dit raakte mij zo diep van binnen dat ik ineens wist dat die onrust van
daarstraks bij mij thuis het voorspel moest zijn van wat hier nu stond te
gebeuren. De overtuiging brak in mij door dat in dit lichtende kind
Gods messiaanse liefde, dat is Gods levensreddende liefde aan ons
werd geopenbaard. In dit kind zag ik het helemaal voor mij: Gods
reddende liefde voor deze wereld, een licht dat opgaat voor alle
volkeren door Gods volk Israël. Nu begreep ik waarom ik zo oud
moest worden. God had het mooiste voor mij nog te goed. In vrede
mag ik straks heengaan.

Dit tafereel wordt ook gezien door Anna.
Ik zie opeens dat dit kind een ander kind is, dan alle kinderen die hier,
zoals de wet dat voorschrijft, eerder binnengebracht waren door hun
ouders. Over dit kind ben ik sprakeloos, ontroerd, sta ik bij wijze
van spreken in vuur en vlam. Dit kind heeft mijn leven totaal veranderd.
Het opende mij de ogen en leerde mij los te komen van mijn angst
voor de toekomst.
Opeens zie ik: er is Iemand aan wie je je kunt toevertrouwen, Iemand
die toekomst geeft, Iemand die leven geeft, al ben je ook hoog
bejaard.
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Donderdag 01 maart                                 nog 33 dagen

Hoe werd Jezus door zijn ouders opgevoed? Was Hij een lastig
jongetje of een volgzame zoon?
Hiervoor kijken we altijd naar Lucas 2:40-52, de twaalfjarige Jezus in
de tempel. In dat verhaal staat, dat Hij zijn ouders onderdanig was,
maar ook een keertje is weggelopen.
"Jezus is zoek”! Hij loopt weg van zijn ouders als ze in Jeruzalem de
tempel bezoeken. Je moet even letten op de dialoog als zijn ouders
Hem vinden. Opgewonden stellen ze Hem de vraag: “Jouw vader en ik
zoeken Je met smart, waar was Je"? Zijn antwoord is: "Wist u niet dat
Ik moest bezig zijn in de dingen van mijn Vader"?

Vrijdag 02 maart                                         nog 32 dagen

Voor de jeugd; wat betekent de doopbelofte voor jou?
Doopbelofte
God kwam naar jou,
en zei:
je bent mijn kind,
dit is het teken,
dat Ik je heb bemind,
van voor je was geboren.
Dit teken geef Ik jou,
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geloof dan,
mijn belofte blijf Ik trouw
wanneer jij
mijn verbond niet breekt,
aanvaardt wat Ik je geef.
Mijn kind ben jij,
Ik zal er zijn
voor jou,
ben jij er ook
voor Mij?                                                                        Ina vd Welle-Boers

Zaterdag 03 maart                                      nog 31 dagen

De komende weken spelen de verhalen zich af in en nabij Jeruzalem.
We gaan hierover een maquette maken. Op de website
www.apostolisch.nl kun je de werkbladen vinden.
Je kijkt  dan onder het kopje ‘jeugd’ en dan ‘materialen’. Op de
werkbladen is een gedeelte van Jeruzalem en de omgeving te vinden.
Daarnaast staan telkens ook opzetstukjes die in de kaart kunnen
worden geplakt.
Knip de delen van de maquette uit en plak ze op een vel papier
waarop ze alle vier kunnen.
Deze week kun je alles inkleuren en dan gaan we volgende week
beginnen met het plaatsen van de opzetstukjes.
Maak er maar wat moois van!
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Zondag 2                                                               04 maart

Bij Jezus komen ( Lucas 4:1-13 )
 
Het bijbelwoord dat we vandaag krijgen, vertelt ons hoe Jezus in de
woestijn door de duivel op de proef wordt gesteld. Hij verblijft net zo
lang in de woestijn als ons boekje duurt, 40 dagen lang. Het is een tijd
van bezinning voordat Hij begint met het verkondigen van het
evangelie. Hij wilde zich afzonderen voordat Hij aan het werk ging.
Uiteindelijk krijgt Hij honger.
Juist als Hij het moeilijk krijgt wordt Hij door de duivel verzocht.
De duivel probeert Hem met suggestieve vragen in twijfel te brengen
als hij zegt: “Als U de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een
brood te veranderen” en “Als U de Zoon van God bent, spring dan
naar beneden”. Zo probeert hij steeds twijfel te zaaien. Jezus kan
deze aanvallen van de duivel weerstaan door het woord van God te
gebruiken. Hij zegt: “Er staat geschreven, dat de mens niet van brood
alleen leeft en stel de Heer, uw God, niet op de proef”.
Hij had zich verdiept in het woord van zijn Vader. Reeds als 12 jarige
had Hij zich bekwaam gemaakt in het kennen van dit woord
(Lucas 2,41-52). Toen Hij aangevallen werd kwam het van pas.
Hij grijpt het woord aan en gebruikt het. Net als Paulus zegt om de
aanval van de vijand te weerstaan (Efeziers 6:17b: draagt als zwaard
de Geest, dat wil zeggen Gods woorden). Hij laat zich hierbij leiden
door de Heilige Geest. Deze Geest gaf Hem de mogelijkheid de door
de duivel aangehaalde teksten op de goede manier te begrijpen en er
op te reageren.
Als de duivel zelfs probeert door Jezus aanbeden te worden stuurt Hij
hem weg. Alleen God mag aanbeden worden. Zo laat Jezus ons zien
hoe wij verleidingen (van de duivel) kunnen weerstaan, door het
Woord van onze Vader te kennen en het toe te passen. Kennen wij het
woord van God? Laten wij het ons eigen maken om het toe te kunnen
passen! Uiteindelijk laat de duivel Hem met rust. Als wij vasthouden
aan de woorden van God zullen wij ook rust vinden.

R.Regtuit
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Maandag 05 maart                                     nog 30 dagen

W E E K L E Z I N G E N             05 maart - 10 maart
dag datum            lezing nog

maandag 05 maart       Lucas 4:14-30 30 dagen

dinsdag 06 maart       Lucas 5:1-11 29 dagen

woensdag 07 maart       Lucas 5:17-26 28 dagen

donderdag 08 maart       Matt. 8:23-27 en Matt.14:22-36     27  dagen

vrijdag 09 maart       Marcus 9 :14-29 26 dagen

zaterdag      10 maart       Lucas 9:57-62 25 dagen

Dinsdag 06 maart                                       nog 29 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 ééns onze wereld en wij



15

allen samen zullen staan in
het volle licht van uw gerechtigheid.

Jurjen Beumer in ‘Op de drempel’

Woensdag 07 maart                                  nog 28 dagen

Mens naar Gods hart

Wie een ander opzoekt,
die ziek of verdrietig is
en hem troost of opfleurt
of hem iets uit handen neemt,
doet wat God voor ogen had,
toen Hij de mensen schiep.
Want Hij gaf ze aan elkaar
als hulpje en als maatje,
iemand die je
recht in de ogen kijkt
en die ziet wat je nodig hebt.
Wie een ander opzoekt,
die op de verkeerde weg zit,
en naar hem luistert,
met hem praat en hem niet loslaat,
doet wat God voor ogen had,
toen Hij de mensen schiep.
Want zulke mensen laten zien
dat ze geschapen zijn
naar het evenbeeld van God,
die mensen op weg helpt
en naar ze omziet.

Greet Brokerhof-van der Waa
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Donderdag 08 maart                                 nog 27 dagen

Lied: Neem Jezus in uw vaartuig op
Neem Jezus in uw vaartuig op,
in kinderlijk vertrouwen;
in zijn apost’len toont Hij zich
een rots om op te bouwen.
Al is de zee ook woest en wild,
‘t is nog de Heer, die stormen stilt.
Refrein

Hij houdt het stuurrad vast en goed,
en zal dit niet verlaten;
houd slechts het oog op Hem gericht,
geen eigen kracht kan baten.
Hem zijn gehoorzaam zee en wind.
Dus zijt gij veilig, eerst’lingskind!
Refrein

Wees immer waakzaam en bereid,
verlies niet uw gelove,
en laat dit in de grootste nood
door niemand u ontroven.
Hij stilt de storm, ook in uw hart,
geeft troost in alle leed en smart.

Refrein
Heb slechts geloof, Hij is met u,
in Hem zijt gij geborgen.
Als Jezus in uw scheepje is,
waarom dan bange zorgen?
Dan is èn vaart èn doel gewis,
daagt telkens weer de morgen.
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Vrijdag  09 maart                                        nog 26 dagen

Geloof

Geloven, het is een kwestie van richting,
een bepaalde weg die je gaat,
zelf had je ‘m nooit gevonden,
een weg die jou vond,
een weg die je werd aangewezen.
Of hij begaanbaar is, of hij goed afloopt,
je moet het maar vertrouwen.

Pas als je de eerste stap doet,
de tweede stap,
pas gaandeweg krijg je zekerheid.
Een vreemde weg,
maar je komt niet bedrogen uit.
Degene die Hem je aanwijst
heeft kennelijk het beste met je voor.
Ach Hij, een God die niets liever wil,
dan dat je leeft volgens je diepste bestemming.
Als jij maar mens bent, prachtig en compleet mens.
Hans Bouma in ‘Geloof’

Gespreksonderwerp voor de  jeugd om over na te denken;
Hoe vaak gebeurt het niet dat wij bidden om genezing en er gebeurt
niets? Of dat het niet gebeurt zoals wij verwacht  of gehoopt hadden?
Jezus zegt: “Alles is mogelijk voor hem die gelooft”. Het enige wat wij
hoeven te zeggen is: “Heer, kom mijn ongeloof te hulp”.
Dit is voldoende voor Jezus om in beweging te komen.
Onthoud hierbij goed: de vraag is niet óf Hij het kan doen, maar of wij
het geloof hebben dat Hij het gaat doen.
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Zaterdag 10 maart                                      nog 25 dagen

Voor de kinderen:

Je kunt weer verder gaan met de maquette. Als je vorige week
begonnen bent met alles in te kleuren, kun je nu de bladen aan elkaar
vastplakken. Je ziet nu het hele gebied waar de geschiedenis zich
afspeelt.
De eerste drie opzetstukjes kun je hun goede plek geven.
Welke verhalen horen hierbij?

1..............................

2…………………..

3..............................

Zondag 3                                                               11 maart

Jezus dienen ( Marcus 11:12-26)

Je vraagt je af: spreekt uit dit stuk van de verdorde vijgenboom, met
daarin begrepen de tempelreiniging, de teleurstelling en frustratie van
Jezus, dat Jeruzalem met zijn inwoners, zijn broeders en zusters Hem
niet volgden, zijn woorden niet aannamen? Met Hem slechts tot de
poort gingen en verder niet en is nu zijn geduld op? Reageert Hij dit af
op een boom? Het was niet eens vijgentijd. Maar na al die arbeid
slechts onbegrip te oogsten, is deze reactie te begrijpen.

Normaal komen de vijgenbomen pas na Pasen in het blad.
Deze boom was dus uitzonderlijk vroeg en lijkt op de natuur van de
laatste jaren hier. Van ver viel die boom in het blad Jezus op.
In zo’n boom kun je enkele overwinterende vijgen verwachten die
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gerijpt zijn door de vroege voorjaarszon.Of te wel, misschien waren er
ook vruchten in mensen die door het geloof gegroeid waren.
Al was het geestelijk winter om hen heen.

Maar het gebeurde zoals het  beschreven staat in Jeremia 8:13:
Als ik wil oogsten -spreekt de Heer-
zijn er geen druiven aan de wijnstok,
geen vijgen aan de vijgenboom,
en zijn de bladeren verdord.
Mijn geboden overtraden zij steeds.

In de harten van de Joden waarin Hij geprobeerd had de liefde Gods
te zaaien, zou het dienen ‘de’ uiting zijn van de vrucht die in hun gerijpt
was. Eindelijk geen volgen van de opgelegde wetten en regels die
ruim aanwezig waren, maar dat Gods Geest zich zou uiten vanuit een
innerlijk verlangen God te dienen. De echt veranderde mens door zijn
aanraking.
De discipelen hoorden deze opvallende woorden over de vijgenboom
die Jezus uitsprak en onthielden dit voorval.
Uit de handel in de tempel bleek geen nieuw inzicht bij de Joden wat
betreft hun gedrag of geloof. Het onteren van de heilige plaats maakte
dat Hij in woede ontstak en de tempel reinigde.
Zijn arbeid sloeg bij de gelovigen op het tempelplein in als een bom
en ze herkenden dit als het ware woord van God.

Door onze overgave kunnen wij de oproep van het evangelie leren
verstaan en uitvoeren, hiermee komt door zijn genade onze reiniging
door Hem tot stand.
Die niet voor Hem willen kiezen overkomt het lot van de vijgenboom.
Hij lijkt van buiten groen, maar de wortels drogen al op. Het leven is
eruit en er valt geen vrucht meer te verwachten. Maar die Hem volgen
en willen dienen zullen vruchten van de Geest mogen ontvangen.
In zwakheid leren met de krachten uit God te werken en leren zien wat
Hij in ons tot vrucht kan brengen.

                                                                                                      P. Sodaar
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Maandag 12 maart                                     nog 24 dagen

W E E K L E Z I N G E N       12 maart - 17 maart

dag            datum lezing                                              nog

maandag 12 maart Lucas 15:1-10 24 dagen

dinsdag 13 maart Lucas 15:11-32 23 dagen

woensdag 14 maart Matteüs 20:1-16 22 dagen

donderdag 15 maart Matteüs.15:21-28 21  dagen

vrijdag 16 maart Matteüs 8:1-4 20 dagen

zaterdag 17 maart Lucas 7:36-50 19 dagen

Dinsdag 13 maart                                       nog 23 dagen

Gevonden

Al het mijne is het jouwe zei vader tegen me,
oudste zoon
en joeg kleine broer van zijn erf.
De knecht zette de kruiwagen neer
schoof z’n pet omhoog
krabde zijn achterste en zei:
ik hou mijn hart vast.
En het nieuwe vetgemeste kalf blèrde vanuit de wei:
het is nog niet voorbij.
Zelfs het varken mopperde van ver:
het duurt niet lang of jongen zit weer bij mijn biks
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En de gestorven oude vader
keek vanuit de hoogte huilend naar beneden:
nu ben ik mijn òudste kwijt.
Maar de jongste zoon had ontferming geërfd
en hield zijn hart wijd open.
En zo kwam er een dag
dat ook de oudste zoon gevonden werd.
Zonen werden broers
broers vader.

Hanne Wilzing

Woensdag 14 maart                                  nog 22 dagen

Pastoortje
Ergens gelezen: Een pastoor liet, gegrepen
door een woord van Jezus, zijn parochie
achter, ook zijn vaste aanstelling, zijn inkomen,
zijn huis. Hij wilde leven los van deze
zekerheden en zonder enig bezit.
De gelovigen zwaaiden hem verbijsterd uit.
‘s Avonds, als hij in het donker, in zijn oude
auto hongerig in slaap sukkelt, wordt er op het
raampje geklopt. Een bezorgd gemeentelid
met soep. En de volgende morgen vindt hij
twintig euro onder de ruitenwisser. En weer een nacht later mag hij bij
een oude weduwnaar op de zolder. “Zo merkte ik Gods leiding”,
schrijft hij, “Mijn hart was vrij van zorgen”.
Ja, zijn hart wel, maar sommige van zijn lieve parochianen konden
‘s nachts de slaap niet vatten. Zich bezorgd afvragend waar hun
dwaze pastoortje nu weer uithing.                                               E. Baljet
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Donderdag 15 maart                                 nog 21 dagen

Lied: ‘Ik zoek u met gesloten ogen’  (tekst en mel.: Ivo de Jong)
1. Ik zoek U met gesloten ogen
en altijd anders dan ik dacht
heeft U zich over mij gebogen
zoals een moeder in de nacht.

2. Mijn wil, mijn weg, mijn woorden wegen
ik durf nog niet, de nacht is dicht
zo ben ik met mijn ziel verlegen
de eeuwigheid valt mij niet licht.

3. Soms roep ik U met grote vragen
moet ik door diepe stilten gaan –
ga dan met mij en wil mij dragen
en spreek mij in mijn wezen aan.

4. Mij wacht de nacht. Ik wil vertrouwen,
want vrede is een ver gezicht;
wil, als ik val, mij levend houden
en als ik ga, wees dan mijn licht.

5. Zo vaak is over U gelogen
zo anders over U gedacht.
U kent ons, U die bent bewogen
die met ons huilt en met ons lacht.

6. Ik zoek U met gesloten ogen
en altijd anders dan ik dacht
hebt U zich over mij gebogen
zoals een moeder in de nacht.
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Vrijdag  16 maart                                        nog 20 dagen

Voor de jeugd:
De klas en mijn geloof

De klas heeft hun mening.
Tenminste…een mening in groepsverband.
Maar hun eigen mening is net drijfzand.
Ik geloof en God is mijn Vader
en ik ben zijn kind.
Het kan mij echt niets schelen,
wat een ander daarvan vindt.
In al mijn problemen,
kan ik bij Hem komen.
Hij staat altijd naast mij
en zegent mij met heldere stromen.
Dan ervaar ik zijn kracht en liefde
en al loop ik af en toe te dwalen,
Hij reikt mij de hand,
om samen wat ik verloor terug te halen.
En blijf ik strompelen,
dan wil Hij mij zelfs dragen.
Ik voel de warme wind van zijn liefde
en hoef mij niets meer af te vragen.
Het interesseert mij helemaal niet meer,
hoe mijn klas over mij denkt.
Ik ervaar…dat Hij iedere keer
mij veel liefde schenkt.

Cees van Wijngaarden.
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Zaterdag 17 maart                                      nog 19 dagen

Voor de kinderen: de maquette.
We gaan weer verder, je kunt nu de opzetstukjes 4,5, en 6 gaan
opplakken. Ook nu geldt; welke verhalen horen hierbij:

4..............................

5…………………

6..............................

Zondag 4                                                               18 maart

Jezus’ Koninkrijk (Lucas 7:36 - 50)

Jezus wordt uitgenodigd door een Farizeeër om een maaltijd te
komen vieren. Het was een oprechte uitnodiging om in gesprek te
komen met Jezus . Er kwam ook een vrouw naar Hem toe, die bekend
stond als een zondares. Ze had gehoord dat Jezus bij de Farizeeër
ging eten. Ze wilde op haar manier berouw tonen aan Jezus, voor haar
gedane fouten. Door met haar haren Jezus’ voeten af te drogen, die
door haar tranen nat waren geworden en zijn voeten te overgieten met
albasten olie ( zeer dure olie). Het overgieten ( zalving) werd ook in het
Oude Testament gedaan bij de erkenning van een koning.
De Farizeeër dacht: je gaat toch niet om met zondige mensen?
Hij moet, als Hij een profeet is, dat toch weten. Jezus ziet zijn
gedachte en houdt hem de volgende gelijkenis voor. Als een
schuldeiser aan zijn schuldigen, schulden kwijtscheldt, wie is dan het
dankbaarste? Hij, die de meeste of minste schuld had. Mogen wij over
oprechte dankbaarheid of vergeving aan Jezus oordelen? Zonder dat
wij zonden vrij zijn? Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.
Wat hebben wij voor dankbaarheid getoond voor onze
schuldvergeving? We weten dat schuld ons van de Vader afkeert.
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Jezus is voor onze zonden de dood in gegaan, om de weg naar de
Vader vrij te maken. Dus een brug te zijn voor ons naar de Vader.
We mogen met zijn hulp (de Heilige Geest), die Hij voor ons heeft
achtergelaten, onze dankbaarheid laten zien in woorden en in daden.
Laten wij mensen beoordelen met de maatstaven die Jezus ons
gegeven heeft, de liefde.

Dat zijn andere maatstaven dan die de wereld heeft. De wereld kent
nog het oog om oog en tand om tand. We moeten vergeven in de
liefde met alle gaven die daar aan verbonden zijn. Dan leren we
vergevingsgezind te zijn en Jezus te loven en te prijzen en een blij
geloof uitdragen. Gelukkig degenen die zuiver van hart zijn, want zij
zullen God zien.

   H. Korthagen

Maandag 19 maart                                    nog  18 dagen

W E E K L E Z I N G E N       19 maart - 24 maart

dag            datum            lezing nog

maandag   19 maart Matteüs 25:1-13 18 dagen

dinsdag      20 maart Johannes 8:1-11 17 dagen

woensdag  21 maart Marcus 12: 38-44 16 dagen

donderdag 22 maart Marcus 4:26-32 15  dagen

vrijdag        23 maart Marcus 10:13-16 14 dagen

zaterdag    24 maart Matteüs 4: 1-11 13 dagen
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Dinsdag 20 maart                                       nog 17 dagen

Een goed mens

Als slechte mensen samenzweren,
moeten goede mensen plannen maken.
Als slechte mensen brandstichten
en met bommen gooien,
moeten goede mensen bouwen en bundelen.

Als slechte mensen vuile taal  vol haat uitslaan,
moeten goede mensen zich inzetten
voor de glorie van de liefde.

Waar slechte mensen een toestand
van onrechtvaardigheid willen
laten voortduren,
moeten goede mensen proberen een
rechtsorde in het leven te roepen.

Martin Luther King

Woensdag 21 maart                                  nog 16 dagen

Een Joods verhaal:

Een koning had een prachtig paleis gebouwd, vol galerijen en
afgescheiden vertrekken, maar hijzelf leefde in de binnenste kamer.
Toen het paleis voltooid was en zijn dienaren hem eer kwamen
brengen, moesten ze ervaren dat ze de koning niet konden bereiken
vanwege de kronkelende doolhof. Toen zij daar zo stonden en zich
verbaasden, kwam de zoon van de koning en liet hen zien dat die
vertrekken niet werkelijk afgescheiden vertrekken waren, maar enkel
magische illusies en de koning in werkelijkheid makkelijk bereikbaar
was. Ruk dapper vooruit en je zult geen hindernis ondervinden.

Aldus de Baal Sjem Tov.
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Donderdag 22 maart                                 nog 15 dagen

Zingen:  ‘Lied van het mosterdzaad’
(Tekst: Hanna Lam; muziek: Wim ter Burg)

1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongeloof’lijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

2. Wil je wel geloven, het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Vrijdag   23  maart                                      nog 14 dagen

Voor de jeugd:

Gespreksonderwerp; het Koninkrijk Gods binnengaan als een kind

Op een dag gebeurt het dat mensen kinderen bij Jezus brengen om
ze door Hem te laten zegenen. De leerlingen verzetten zich hier tegen.
Jezus wordt boos en gebiedt hen de kinderen bij Hem te laten komen.
Hij zegt dan: “Wie het Koninkrijk van God niet als een kind ontvangt,
zal er zeker niet binnengaan”. Maar wat betekent ‘het Koninkrijk van
God ontvangen als een kind’? Over het algemeen wordt dit opgevat
als: ‘het Koninkrijk van God ontvangen zoals een kind het ontvangt’.
Dit komt overeen met woorden van Jezus in Matteüs: “Als je niet
verandert en wordt als een kind, dan zul je het Koninkrijk van de hemel
zeker niet binnengaan” (Matteüs 18:3). Een kind vertrouwt zich toe
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zonder daarover na te denken. Het kan niet leven als het zich niet
toevertrouwt aan de mensen om hem heen. Zijn vertrouwen heeft niets
van een deugd, het is een werkelijkheid van levensbelang. Om God te
ontmoeten is het beste wat we tot onze beschikking hebben, het hart
van het kind in ons dat spontaan open is, dat eenvoudigweg durft te
vragen en bemind wil zijn. Wat betekent dit bijbelwoord voor jullie?

Zaterdag 24 maart                                     nog 13 dagen

Het schiet al op. Weer mag je 3 opzetstukjes hun plaats gaan geven in
de maquette. Ook nu weer: welke verhalen horen hierbij?

7..............................

8…………………

9..............................

Zondag 5                                                              25 maart

Jezus’ offer. (Lucas 22:7-13)

De dag van het ongedesemde brood, waarop het pesachlam geslacht
moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad
met de woorden: “Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we
het kunnen eten”. Jezus gaf hen instructies om het maal voor te
bereiden (het maal waar de discipelen de echte waarde nog niet van
wisten) en alles verliep zoals Jezus dit voorzegd had. Hier zien we, als
God ons een opdracht geeft, hoeven we ons niet af te vragen of het
wel zal lukken. Bereiden wij ons ook zo voor op de wederkomst van
de Heer, met vol vertrouwen dat we er klaar voor zijn, of wachten we
net als die dwaze maagden. “Als je de weg voorbereidt, zodat Hij kan
komen, zal Hij in alles wat je nodig hebt voorzien”.
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Jezus viert met zijn discipelen het laatste avondmaal, het Heilig maal,
de schuldvergeving voor alle mensen. God heeft zijn eniggeboren
Zoon gegeven voor alle mensen, opdat wij genade mogen ontvangen.
Neemt eet en drinkt het lichaam en bloed van Mij ter vergeving van uw
zonden, amen.

Bert Wolthuis

Maandag  26 maart                                    nog 12 dagen

W E E K L E Z I N G E N       26 maart - 31 maart

dag            datum            lezing                                              nog

maandag   26 maart       Marcus 1:12-15 12 dagen

dinsdag      27 maart      Johannes 8:1-11 11 dagen

woensdag  28 maart      Johannes 9:24-32 10 dagen

donderdag 29 maart      Johannes 11:1-45  09 dagen

vrijdag        30 maart Johannes 12:1-9  08 dagen

zaterdag     31 maart Johannes 12:1-9  07dagen
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Dinsdag 27 maart                                       nog 11 dagen

De verzoeking
Zo dichtbij,
zo verleidelijk dichtbij,
ik hoef maar te pakken!
Is alles dan bereikt?
Een stem zal mij leiden,
het doel is de weg te gaan.
Zo gewoon,
zo verleidelijk gewoon,
ik hoef maar te springen!
Ben ik dan zeker van God?
Het risico
dat God mij vraagt te nemen
is te doen,
wat gedaan moet worden.
Zo nabij,
zo verleidelijk nabij
en ik heb macht over alles.
Word ik zo echt gelukkig?
Eerbied zal mij leiden
want Hij maakt mij vrij.
God,
laat me dicht bij mijzelf blijven.
U roept mij,
ik antwoord op uw stem,
al gaande de weg.
Zegen mij .......
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Woensdag 28 maart                                 nog 10 dagen

Het land van geluk

Een reiziger ging op weg naar het land van geluk. Zijn zware rugzak
hinderde hem echter op de lange reis. Iemand vertelde hem zijn goud
eruit te halen. “In het land van geluk is rijkdom niet belangrijk”.
Nog was de rugzak te zwaar. Iemand raadde hem aan zijn trofeeën
eruit te halen. “In het land van geluk gaat het niet om wat je bent, maar
wie je bent”. Na een lange reis kwam de reiziger bij het doel van zijn
reis. Hij hoefde alleen nog een brug over te steken die boven een
kolkende rivier hing.Toen de reiziger een stap op de brug zette,
kraakte deze echter vervaarlijk. Er klonk een stem die zei: “Doe de
angst weg uit je hart”. Op het moment dat de reiziger dat deed, kwam
hij aan in het land van geluk.

Donderdag 29 maart                                   nog 9 dagen

Lied: Een mens te zijn op aarde

Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd,
is leven van genade, buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden, die opgeschreven staan
en net als Jezus worden, die 't ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden, die naar het leven leidt,
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde: de duivel wederstaan.
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Vrijdag 30 maart                                      nog  8 dagen

Gebed

Deuren open
We bidden voor mensen die ziek zijn,
verstopt in kleine kamertjes,
hun blik vermeden,
hun bestaan ontkend,
door niemand aangeraakt,
veroordeeld omdat ze ziek zijn.

We bidden dat de steen wegrolt van het graf,
het harde oordeel verdwijnt,
de liefde gaat stromen.
We bidden dat deuren opengaan,
dat mensen die ziek zijn,
waar ook ter wereld
zich niet hoeven te verbergen.

We bidden dat zij gezien worden
en aangeraakt.
God help ons.

Berthe van Soest
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Zaterdag 31 maart                                        nog 7 dagen
Het  laatste deel. De laatste  3 opzetstukjes vinden hun plaats in de
maquette. Wat is het mooi geworden hé?
Ook nu weer: welke verhalen horen hiierbij?

10..............................

11…………………

12..............................

Zondag 6                                                            1 april

Jezus wordt bejubeld, Palmpasen                                 Matteüs 21:1-11

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen,
stuurde Jezus er twee leerlingen op uit.  Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar
het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die
daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en
breng ze bij Me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan:
De Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven”. Dit is
gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet:
‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je Koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en
rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier”.
De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hen had
opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er
mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte
spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen
van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die
voor Hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels:
“Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam
van de Heer. Hosanna in de hemel”!
Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer.
“Wie is die man?’ wilde men weten.  Uit de menigte werd geantwoord:
“Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea”.

I. Ras
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Maandag   2 april                                        nog   6 dagen

W E E K L E Z I N G E N       02 april - 07 april

dag            datum            lezing                                              nog

maandag   2 april            Matteüs 16:21-23 6 dagen

dinsdag      3 april            Lucas 22:39-48 5 dagen

woensdag  4 april            Lucas 23:13-25 4 dagen

donderdag 5 april            Lucas 9:23-24 3 dagen

vrijdag        6 april            Johannes 11:17-44 2 dagen

zaterdag    7 april            Lucas 23:44-55 1 dag

Dinsdag 3 april                                             nog 5 dagen

De Judaspenning

In de warmte van de
vroege voorjaarszon
bloesemt uitbundig
zonder pardon
het lila en wit
waar binnen
het beginnen van
de penning reeds
geheel verborgen zit.
Onzichtbaar
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groeit daar
in het duister
de zilverling.
Gefluister van
verraad en kus.
Ik bezin mij
en vraag
wie zijn wij?
“Wie zijn wij’?
Judaspenning, die wonderbare plant die ons door zijn zilveren glans
een spiegel voorhoudt.

Woensdag 4 april                                        nog 4 dagen

Lied 283:
Als ‘k aan de doornenkroon denk

Als ‘k aan de doornenkroon denk,
gedrukt, Heer, op uw hoofd,
wordt al het licht der wereld
voor mijn gezicht gedoofd.

Want al die scherpe doornen
hebt Gij voor mij doorstaan,
en al dat bitter lijden
voor mij toch ondergaan.

De vrucht van al uw lijden,
van ‘t off’ren van uw bloed,
is ons: een diepe vrede,
daarvoor hebt Gij geboet.



36

Donderdag 5 april                                        nog 3 dagen

DRAGEND

Is er een mens
op deze aarde van verdriet
die angst en tegenzin verdringt
en denkt: ik zie
de onverdiende pijn van Hem
die naar de slachtbank gaat?
Ik laat Hem niet alleen
in wat Hij dragen moet.
Ik til
verlicht het laatste uur
van deze Knecht
die van de aarde scheiden moet.
die van de aarde scheiden moet.

Vrijdag 6 april                                                nog 2 dagen

 Voor de jeugd:

U vroeg

U vroeg om mijn handen
om ze te gebruiken voor uw goede zaak.
Ik gaf ze wel even, maar nam ze weer terug,
want het werk was zwaar.
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U vroeg om mijn mond
om te protesteren tegen onrecht.
Ik fluisterde maar wat, om niet gepakt te worden.
U vroeg om mijn ogen
om de ellende van de armoede te zien.
Ik deed ze dicht, want ik wilde niets zien.
U vroeg om mijn leven
om door mij uw werk te doen.
Ik gaf maar een klein stukje, om niet té betrokken te raken.
Heer, vergeef me mijn egoïsme
om U alleen te dienen als het mij goed uitkomt,
alleen op plaatsen waar het veilig is
en alleen met hen die het mij gemakkelijk maken.
Vader, vergeef mij, maak mij een nieuw mens,
zend mij uit als een bruikbaar werktuig
en laat de betekenis van uw kruis diep tot mij doordringen.

Joe Seramane, Zuid Afrika, in ‘Op weg met Iona’

Zaterdag 7 april                                             nog 1 dag

Stille zaterdag
Als wij vanmorgen oostenvroeg
teruggaan naar de plek waar Hij gisteravond stil is weggelegd
– het is vandaag de tweede dag –
dan willen wij daar horen dat
een derde dag aanstaande is.
Riet van Haeringen
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Voor de kinderen: een Rebus, wat vieren we morgen?

Zondag 7 Pasen                                                      8 april
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Jezus is opgestaan! (Matteüs 28:1:7)

Vreest niet

Dat hoorden de herders bij de geboorte van Jezus vanuit de hemel.
De vrouwen hoorden het van de engel bij het graf.
Johannes hoorde het op Patmos toen hij in het visioen Jezus zag.
Wees niet bang. Christus is opgestaan en leeft.
Het verlossingswerk is begonnen. Hij heeft uit liefde voor de mensen,
een voor ons onbegrijpelijk offer gebracht, opdat wij kunnen leven.
Vreest niet, heb geen angst, Ik zal met jullie zijn. Wat een liefde gaat er
van Jezus uit. Wij hoeven geen angst te hebben als wij onze trouw tot
Hem tot uiting brengen in liefde, geloof en offervaardigheid.

“De liefde laat geen ruimte tot angsten”.(Johannes 4:18 )     K. Hupjé

Zondag 7 Pasen                                                      8 april
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Lied 289: Christus is verrezen

Christus is verrezen!
Laat ons loflied rijzen,

juichend onze dank bewijzen.
Christus is verrezen!

Slaat de blik naar boven,
ook d’ontslapenen God loven.

Jubelkklank, feestgeklank!
Jubelklank, feestgeklank!
‘t Heil aan ons bewezen:

Christus is verrezen!

Christus is verrezen!
Hel en dood nu beven,

eeuwig zullen wij nu leven.
Christus is verrezen!

Halleluja, ere,
looft de Held, prijst nu de Here.

Jubelkklank, feest geklank!
Jubelklank, feestgeklank!
‘t Heil aan ons bewezen:

Christus is verrezen!


