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Aan de totstandkoming van deze Veertigdagenkalender werkten mee: 
 
Nienke van Andel 
Bob Becking 
Maja Becking van Leeuwen 
Wim van Beek 
Ineke Burggraaf 
Jan Compagner 
Joke Compagner 
Maarten Diepenbroek 
Maarten van Diggelen 
Jeroen de Haan 
Nelleke de Jong 
Maria Knöps 
Pieter Masmeijer 
Ariadne Rook 
Peter Slob 
Bas Verberne 
 
En: de kinderkerk! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

ten geleide 
 
De Adventskalender die eind 2020 verscheen met allerlei bijdragen 
van, voor en door leden van de Lutherse Gemeente Woerden is 
duidelijk bij velen in de smaak gevallen. Waarschijnlijk niet eens 
zozeer omdat de originaliteit van alle bladzijden afspatte. Maar nog 
veel meer omdat het in deze vreemde coronatijd, waarin allerlei 
vormen van contact die zo wezenlijk bij een geloofsgemeenschap 
horen, onder druk staan, een bijna tastbaar teken van 
verbondenheid was.  
 
Hoe dan ook – niet alleen bij de ontvangers, maar ook bij de makers 
bleek enthousiasme te zijn. En dat heeft er in geresulteerd dat u nu 
een vergelijkbare kalander voor de veertigdagentijd in handen hebt. 
Met aandacht voor kinderen en iconen, voor liturgie en diaconaat, 
en soms, zomaar, iets voor een glimlach of een gedachte om even 
stil bij te staan. 
 
Hartelijk dank aan allen die zich er weer voor hebben ingezet dit tot 
stand te brengen. En aan hen die er opnieuw graag voor wilden 
zorgen dat dit boekje tijdig – vóór de Aswoensdag dus - bij u komt 
binnenvallen. 
 

Licht-ritueel 
Zorg ervoor dat er altijd een waxine-lichtje of stompkaars of kaars 
met kandelaar op jullie eettafel staat. Eén van de volwassenen 
steekt deze kaars aan het begin van de maaltijd aan.  
Aan het einde van de maaltijd doof je de vlam. Zijn je kinderen groot 
genoeg om veilig zelf een lichtje aan te steken? Doe het dan om de 
beurt. 
Bij het aansteken kan er gezegd worden: "Wij vieren God als licht in 
mensen ontstoken". Je kan ook een kort gebed uitspreken.  
uitleg: 

iedere zondag een gebed voor bij de maaltijd 
                                        een lied om te zingen 
                                        een tip voor de vastentijd 



 

 

voorwoord 

Opnieuw valt er een mooi boekje 
in uw schoot.  
Uit de schoot van de kerk 
voortgekomen. 
In de adventskalender hebben we 
ons eerder kunnen laven aan  
alle creativiteit en variatie binnen 
onze gemeenschap. 
Daaruit is het verlangen ontstaan 
om ook de 40 dagentijd in te gaan  
met een inspirerend boekje. Het 
roept iets verrassends op; ` Kijk 
eens wat die geschreven heeft, 
wat leuk, mooi, ontroerend of 
lekker bij een recept’. Mij bekroop 
een warm gevoel van geluk. Ik 
voelde mij nog meer verbonden met mensen van Luthers Woerden. En 
een bescheiden trots en dankbaarheid overviel mij: `Ik mag er ook deel 
van zijn’. 
Tegelijk is het een hele klus om iedereen te mobiliseren, verhalen te 
stroomlijnen, alles vorm te geven, op tijd laten drukken en te bezorgen, 
zodat het op zijn plek valt. 
Wat mooi dat dat gelukt is.  
Dankzij het enthousiasme en doorzettingsvermogen van velen is bij ons 
het resultaat in huis gekomen. Ik hoop dat iedereen er dankbaar gebruik 
van gaat maken en het helpt om de 40 dagen tijd vol bezinning door te 
komen. Dan kunnen we de periode afsluiten met de wens: `Laat Pasen 
maar komen, we zijn er klaar voor’.  
 
       Peter Slob 
 
 
 
 
 



 

 

woensdag 17 februari - aswoensdag 

STOF BEN JE…. 
 
Vandaag begint op Aswoensdag 
de Veertigdagentijd. As is een 
beeld voor de vergankelijkheid 
van ons leven (‘stof ben je en 
tot stof keer je terug’, Genesis 
3: 19). Tegelijkertijd is het ook 
een beeld voor de vernieuwing 
van ons leven. Het is God die de 
mens vormt uit het stof van de 
aarde en hem de levensadem 
inblaast (Genesis 2: 7). Daarom horen wij op Aswoensdag in de kerk ook 
de oproep: ‘bekeert u en gelooft het evangelie!’. Het evangelie, goed 
nieuws, is de belofte dat hoe doods en stoffig ons leven ook is, God het 
nieuw leven inblaast. Een nieuw begin is altijd mogelijk, in Gods ogen is 
geen mens afgeschreven. Op Aswoensdag gaan we de weg naar binnen. 
De Veertigdagentijd is een tijd van reflectie en inkeer. Een tijd om de 
balans op te maken. Een tijd om na te denken over wat er echt toe doet in 
ons leven. Kerk in Actie heeft als thema voor de Veertigdagentijd gekozen 

voor de zeven werken van 
barmhartigheid. Ze zijn ontleend 
aan Matteüs 25: 35-36. De 
zevende (‘de doden begraven’) is 
er later aan toegevoegd. Iedere 
zondag staat er één centraal. 
Vandaag realiseren we ons hoe 
kwetsbaar we zijn en hoe de 
bijbel ons de ogen opent voor 
onze kwetsbare medemens.  
 
Maarten Diepenbroek 

 
 



 

 

donderdag 18 februari 

GEVANGEN  
 
De grijze ruimte sluit volkomen om mijn niets-zijn; 
ruimt mij op in trage dagen. 
 
'Mijn vader werkt in een gevangenis,' zegt Maartje. 
'Bij de boeven,' reageert Mark. ' Dat Is toch hun eigen schuld!" 
'Nou, ze zijn niet zo boeverig als jij denkt,' reageert Maartje meteen.  
'Ze zijn meestal op een of andere manier aan de verkeerde kant gekomen.  
Maar niemand riep er hó. Helaas…..  
Dan komt de gevangenis. En dan word je niets. En als je er weer uitkomt 
heb je niks, zelfs geen dak boven je hoofd. 'In de gevangenis was het 
beter' zeggen sommigen zelfs.  

'Ben jij, Mark, wel 's in een gevangenis geweest?' Stilte. 
'Op bezoek dan? Niemand hier aan tafel?' Stilte. 

Verlegenheid, bij Mark, en in de groep jongeren, die met elkaar aan tafel 
zitten te eten. Allemaal vol ideeën over wat er allemaal anders zou 
kunnen, in de wereld, in dit land, in de stad waar ze wonen. Maar de 
gevangenis?  

'Het zijn ménsen, hoor!' zegt Maartje. 'En nu zoekt m'n vader mensen die 
met ze willen praten. Nou Mark, ga jij een keer met me mee?' 

Mark is de kwaadste niet, en hij wil wel met iemand praten.  
Want in je eentje opgeborgen zitten, dat moet een rotleven zijn.  
Daar word je vast niet beter van. 
Barmhartigheid luistert naar mijn opsluiting 
en besluit tot bezoek -  
troostende gerechtigheid. 
 
Wim van Beek 

  



 

 

vrijdag 19 februari 
 

KERK IN ACTIE - DE ZIEKEN BEZOEKEN 
 
Moldavië – de Kerk helpt kwetsbare mensen. 
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere 
mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft 
desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen 
alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken in 
Moldavië die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen 
eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren die 
opgroeien zonder ouders een plek waar ze met hun verhaal terecht 
kunnen. 
 

Wanneer wij moeten gaan 
langs de grenzen van het leven 
waar ziekte ons klein maakt, 
onzeker en afhankelijk, 
laat ons leven dan niet verlopen in de 
angst. 
 
Als leven pijnlijk wordt, 
het broze lichaam vervalt: 
laat er een omarming blijven 
die ons draagt. 
 
Laten er mensen zijn 
die ons vasthouden 
doe zelf uw naam eer aan 
en laat U vinden 
als wij U zoeken.  (Sytze de Vries)  

 
Zieken bezoeken... 
Ziek voel ik me nu je zolang weg blijft van mij 
Mijn hoofd zit vol, mijn lichaam trilt 
Mijn maag verkrampt, mijn hart doet pijn 
Geef me een liefdevolle kus...het enige medicijn 



 

 

zaterdag 20 februari 
 
 

  



 

 

ICOON VAN DE HEILIGE NICOLAAS. NICOLAAS DE 
WONDERDOENER 
 
In het westen is de figuur van Sint Nikolaas de folkloristische toer 
opgegaan, als kindervriend. Als je de manier ziet waarop hij in de Oosterse 
Kerken, en dan vooral in Rusland maar ook in Griekenland, wordt vereerd, 
is het haast niet te geloven dat het om dezelfde persoon gaat. Toch vind je 
in beide gevallen eenzelfde vertrekpunt, nl de fascinatie van zijn 
wonderdaden. Menselijk, sociaal bewogen en vol begrip voor menselijke 
zwakheden. 
Dat heb ik eens op een uitzonderlijke manier ervaren. 
Al ongeveer 30 jaar reis ik elk jaar naar de Monnikenberg Athos, een 
schiereiland met zo’n 20 orthodoxe monnikenkloosters. Het is een redelijk 
woest schiereiland, maar ook met prachtige natuur. 
De Egeïsche zee daaromheen is vaak onrustig en wild, de vissersbootjes 
mogen nu ook niet meer om de uiterste punt varen: te gevaarlijk. Dertig 
jaar geleden bestond dat verbod nog niet. 
Ik ben toen nog een aantal keren met vissers en hun bootjes om de punt 
heen gevaren. Het gebeurde eens dat de wind zo heftig werd dat ik dacht: 
“Ik zal toch niet hier hoeven te ‘verzuipen’”.  Gelukkig is dat niet gebeurd.  
De monniken hadden de hele tocht al heftig gezongen en gebeden naar 
de H. Nicolaas. Na 3 à 4 keer proberen aan te leggen lukte het toch om 
aan land te komen. Toen de monniken aan land waren vielen zij op hun 
knieën en hieven de handen omhoog met nogmaals dankgebeden en 
lofprijzing voor de H. Nicolaas. 
Ik was toen al enige tijd voorzitter van de St. Vrienden van de Oosters 
Orthodoxe Kerk te Amsterdam en de toenmalige priester Alexes Voogd 
vertelde ik dit verhaal. Hij pakte chrisma = zalf om iemand te zegenen en 
maakte daarmee een kruis op mijn voorhoofd en sprak: “Nu ben je 
Orthodox”. 
Ik heb daar toen niet zoveel aangedaan dan een enkele kerkgang aldaar. 
Maar ondertussen hebben we wel een Oosters Orthodoxe Kapel in onze 
tuin, ingezegend door de huidige priester uit Amsterdam Hildo Bos; dan 
was op 17 sept 2014.                                                                  

Pieter Masmeijer 
 



 

 

zondag 21 februari - invocabit 
 

‘EEN MENS TE ZIJN OP AARDE….’- LIED 538 
 
Na de ‘opmaat’ op de Aswoensdag nu de eerste zondag in de 
veertigdagentijd. Met altijd weer het bijzondere verhaal van de 
verzoeking in de woestijn in de ‘hoofdrol’! 

 
Ik bedacht: hoe vaak heb ik die zondag al 
meegemaakt, en hoe vaak is op de een of 
andere manier dit verhaal al langsgekomen? 
En tegelijk: hoe groot is wel niet de rol die dat 
lied van Willem Barnard, op de melodie van 
Psalm 128 daarbij heeft gespeeld. Ik zou 
zeggen: neem het erbij en lees het. Of nog 
liever: zíng het (tenslotte: thúis mag dat 
wel…..). 
 
Soms dacht ik: als ik gewoon de tekst van dit 
lied lees, en we het samen zingen – is dan het 
wezenlijke niet gezegd? En soms was de 
preek waarschijnlijk ook niet veel anders dan 
een soort parafrase van dit lied. 
 
Inderdaad: het hele verhaal zit er in. De 
unieke weg van die Ene, Jezus, én tegelijk de 
weg van – ons – mensen. Je zou kunnen 
zeggen dat het veerhaal van Jezus, van de 
veertig dagen, in ons mensenverhaal wordt 
‘íngeschreven’. En wil niet tegelijk het verhaal 
van ménsen, van ons, in dat verhaal van hem 
worden ‘íngeschreven’. 
 

Wel, dan wordt hier toch wel zo ongeveer álles gezegd/gezongen? 
 

  Jan Compagner 



 

 

deze week is het thema: de zieken bezoeken 

Lied voor deze week: lied 259, liedboek 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zend ons een engel ieder uur 
    dat ons ontvoert van U vandaan, 
    wanneer wij voor de blinde muur 
    van uw geheime plannen staan. 

3. Zend ons een engel met uw licht 
    in onze slaap, de metgezel 
    die troost brengt met het vergezicht 

    van God met ons, Emmanuel. 
 

        4. Zend ons in hem de zekerheid 
            dat U ons zelf bezoeken zult 
            en bij ons wonen in uw tijd, 
            en leer ons wachten met geduld. 

 
gebed: 

Wanneer wij moeten gaan langs de grenzen van het leven 
waar ziekte ons klein maakt, onzeker en afhankelijk, 
laat ons leven dan niet verlopen in de angst. 
Als leven pijnlijk wordt, het broze lichaam vervalt: 
laat er een omarming blijven die ons draagt. 
Laten er mensen zijn die ons vasthouden; 
doe zelf uw naam eer aan en laat U vinden als wij U zoeken. Amen. 
 

vastentip:  
maak een kaart of tekening en stuur die op naar een zieke uit de 
gemeente. 



 

 

maandag 22 februari – voor de kinderen  
(jong en oud) 
 

 
De komende weken gaan we zelf 
een paaskaars maken. 
De kinderen hebben als het goed is 
thuis een pakket gekregen met een 
kaars en verschillende spulletjes om 
de kaars mee te versieren. Als we 
allemaal onze kaars op 3 april naar 
de kerk brengen, dan hebben we 
heel veel licht in de kerk op het 
Paasfeest! 
 
Elke week komt er iets nieuws bij op 
de kaars, zodat de kaars langzaam 
steeds mooier wordt.  
Onderaan de kaars komt het jaartal 
te staan. Dat is de opdracht voor 
deze week. Maak een mooie rand 
aan de onderkant van de kaars 
(bijvoorbeeld groen gras, kabbelend 
water of een mooi motiefje) en zet 
daar het jaartal 2021 bij.  
Je mag natuurlijk altijd vragen of 
iemand je helpt. 
 
De grote mensen mogen natuurlijk 
ook meedoen. In supermarkten of 
drogisten zijn kaarsen te koop en 

online kan was of kaarsenverf gekocht worden, of dit kan afgehaald 
worden bij een hobbywinkel.   
 
 
 



 

 

dinsdag 23 februari 
 

ZIEKEN  
 
Kracht heeft zich uit mij teruggetrokken 
Ik val om in mijn ontluistering. 
 
'Nou,' zegt Luuk, 'ik heb ook nog wel iemand 
die een bezoekje zeer op prijs zou stellen.'  
Hij knikt naar Maartje. 'Jouw vader bewaakt gevangenen. Mijn vader is 
ook een gevangene. Hartstikke ziek. Hij ligt al weken in bed. Er moet ook 
gewaakt worden.  
Ik weet niet of ie nog wel beter wordt.' 
Luuk slikt om z'n tranen binnen te houden.  
'En dan mag er bijna niemand op bezoek komen. God-nog-an-toe.' 
'Ik ken je vader wel. En hij mij ook'.  
Suzie spreekt heel rustig. 
'Ik wil 'm graag opzoeken, of 't nou mag of niet.  
Soms helpt aandacht van iemand meer dan een spuit.' 
Luuk kijkt verrast op. Suzanne.  
Die weet altijd wat ze wil.  
Hij wou dat hij zo kalm kon blijven. 
Hij snuit de tranen maar uit z'n neus. 
'Dat zal ie vast hartstikke fijn vinden. 
Maar ik weet niet of ie nog zo veel kan praten als ie vroeger deed.' 
'Geeft niet,' zegt Suzie, 'soms zegt stil zijn meer dan woorden.' 
 
Kalme Suzie. 
Ze glimlacht heel aardig naar Luuk. 
Maar haar ogen glinsteren ook. 
 
Barmhartigheid buigt naar mij en heft mij op 
voordat de breekbaarheid breekt – 
levenwekkende gerechtigheid. 
 
Wim van Beek 



 

 

woensdag 24 februari 

BEN IK MIJN BROEDERS HOEDER?  

Ontelbaar veel mensen hebben zich al afgevraagd wat de zin van het 
leven is. De titel van Carel ter Lindens boek is zelfs ‘Wat doe ik hier in 
GODSNAAM?’ Een objectief antwoord vanuit de wetenschap zullen we 
niet krijgen, denk ik. Hoe krijg je of vind je hier een antwoord op? Eén van 
de kenmerken van geloof is misschien wel dat het als het ware een strikt 
persoonlijke bron van kennis is, waarmee je wel jouw antwoord kan 
krijgen of vinden. Zo weet ik dat mijn wederhelft van mij houdt. Als dat al 

zou kunnen, hoef ik dat 
aan niemand uit te 
leggen als een of ander 
objectief 
wetenschappelijk 
aantoonbaar feit, want 
dat is het niet. Ik hoef 
alleen maar dankbaar 
te zijn en daar kracht 
aan te ontlenen om 
deze geloofswaarheid 
ook werkelijkheid te 
laten worden, zijn en 
hopelijk blijven. Het 
thema van het 
veertigdagenproject “ik 

ben er voor jou” vind ik op dezelfde manier een raak antwoord. “Ben ik 
mijn broeders hoeder?”: ja dus. Ik vind dit één van de meest waarachtige 
geloofswaarheden die er zijn. Juist omdàt het van ons om 
opofferingsgezindheid vraagt, iets waarmee we niet vanzelfsprekend zijn 
behept. Iedere bijdrage die deze wereld beter, mooier en waarachtiger 
maakt noem ik daarom wel eens God.  

       Bas Verberne 



 

 

donderdag 25 februari 

DE GELUKSTIRANNIE 
 
Als iemand je vraagt: `Hoe gaat het?’, zeg ik automatisch: `Goed’. Dat hoor 
ik bijna iedereen zeggen. Als we allemaal de waarheid spreken, dan gaat 
het goed met bijna iedereen.  
Bij facebook, insta gram en andere sociale media lees en zie je vooral 
succesverhalen. Iedereen roept nog harder dan de ander: `Kijk mij eens, 
hoe geweldig en fantastisch dat het gaat’.  Als dat toch eens waar was! 
Dan lijkt de hemel op aarde gekomen te zijn. 
Wij weten wel beter. Het leven is verschrikkelijk mooi. Het zijn twee 
kanten van dezelfde medaille. Het lijden is verschrikkelijk actueel. Onze 
tijd kenmerkt zich door het gebrek aan ruimte voor het lijden. Iedereen 
moet gelukkig zijn. We leven onder ‘gelukstirannie’. 
In mijn werk heb ik veel met tieners te maken. Velen gaan gebukt onder 
de geluksdwang van onze cultuur. Het is net of hun leven als mislukt voelt. 
Ze voelen zich niet altijd knap, succesvol, geliefd, geaccepteerd. Maar dat 
kan eigenlijk niet. Dan ben je een loser en je voelt je als enige, kijk maar 
naar berichten op sociale media. Hen vertellen dat sociale media goed zijn 
in fake news, is niet overtuigend genoeg. 
De kerk van alle tijden heeft weet van de imperfectie.  Daarom komen we 
bij elkaar in de kerk. We starten een dienst met verootmoediging. We 
staan voor God en zeggen en beseffen: `Heer, hier staan we met ons hele 
hebben en houwen. U doorziet ons en kent de naakte waarheid van ons 
bestaan. En toch aanvaardt U ons’. Na de schuldbelijdenis volgt vergeving 
en kunnen we opgelucht ademhalen en verder gaan. Maar hoe moeilijk 
kan het zijn om toe te geven aan onze imperfectie, aan het gevoel een 
loser te zijn. Het gekke is alleen dat het vasthouden aan fake news van de 
gelukstirannie, ons ongelukkig maakt. Terwijl het aanvaarden van 
imperfectie en weten dat God ons desondanks aanvaardt, real news is, 
ook wel `evangelie’ in het Grieks. 
 

Peter Slob 
 



 

 

vrijdag 26 februari 
 

KERK IN ACTIE - DE DORSTIGEN LAVEN 
 
….in Nederland 
 
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat 
betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerk spelen hierop in 
met alternatieve vormen van kerk zijn. Ze delen het evangelie op een 
manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. Deze 
pioniersplekken zijn open gemeenschappen waar iedereen welkom is. 
Als onderdeel van de Protestantse Kerk staan ze altijd in verbinding met 
een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwere kerken hebben elkaar 
nodig. 

 
Dorstigen laven... 
Dorst, dorst heb ik naar je kleine attenties 
Een sms’je, een kort gesprek, 
Een lach, een kus over de ether 
Ik voel me telkens even beter 

 

 
 



 

 

 
liturgische schikking  

voor de 
tweede zondag in de veertigdagentijd 2021 

 

 
 

Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de 
helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het 

ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is 
overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder zijn 

aanwezigheid blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan 
met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg 
voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld. 

 

 



 

 

zaterdag 27 februari 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CHRISTUS PANTOKRATOR 

De naam betekent ‘Al-beheerser’, op deze icoon wordt Christus afgebeeld 
in een onmiddellijk herkenbare houding: frontaal voorgesteld.  Een 
zegenend gebaar van de rechterhand en een Evangelieboek in de 
linkerhand. Het gezicht van de Pantokrator straalt rust en gestrengheid 
uit. Je ziet wel aan de ogen dat er een grote zeggingskracht van deze 
persoon uitgaat.  Hij wil de omgeving als het ware met zijn ogen 
beheersen en dwingt naar hem te kijken en hem te gehoorzamen.  
Christus, als Rechter van het Heelal: ‘Mij is alle macht gegeven in de 
hemel en op de aarde’ (Mattheus 28,18). De blik geeft daarbij een groot 
gevoel van vertrouwen. 
“Ik zal er zijn voor jou!” 
De icoon van Pantocrator heeft een centrale plaats in de Oosterse kerken, 
nl. boven in de koepel, dat het symbool is van de hemel ‘waar Hij zit in 
heerlijkheid’. 
Ik kocht de icoon in Bulgarije op een van mijn reizen door de wereld van 
de Orthodoxe kerk. Ik kwam bij een nonnenklooster vlak bij de hoofdstad 
Sophia. Daar kwam ik in een ruimte waar een non de laatste hand legde 
aan deze ikoon van Christus als ‘Al-beheerser’. Ik heb de ikoon toen direct 
van haar gekocht en betaald met de dollars die ik nog bij me had. 
De ikoon moest nog drogen!  
 
       Pieter Masmeijer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

zondag 28 februari - reminiscere 

DE DORSTIGEN DRINKEN GEVEN 
 
In deze veertigdagentijd staan we stil bij de zeven werken van 
barmhartigheid, zeven manieren waarop wij barmhartig kunnen zijn voor 
anderen.  
Deze week denken we na over wat het betekent om dorstigen te drinken 
te geven.  
Iemand iets te drinken aanbieden doen we dagelijks: kan ik iets voor je 
inschenken, wil je nog koffie? Zo bewijzen we elkaar iedere dag 
onopgemerkt barmhartigheid. Dorstig zijn is ook een beeld van uitgeput 
zijn, van snakken naar rust. Dan zijn wij barmhartig als we elkaar omringen 
met mildheid en liefde.  
Het is vandaag zondag Reminiscere, genoemd naar Psalm 25:6: Denk aan 
uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen.  
In de Bijbel lezen we steeds weer dat God barmhartig is, genadig en 
liefdevol, en dat hij zich ontfermt over zijn volk.  
In Jezus komt Gods barmhartigheid onder de mensen wonen.  
Hij nodigt iedereen die vermoeid is en gebukt gaat onder zware lasten uit 
om bij hem te komen. Als we bij hem komen, geeft hij ons levend water, 
dat in ons wordt tot een bron. Uit die bron mogen we leven en anderen te 
drinken geven. 
 

Nelleke de Jong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

deze week is het thema: de dorstigen laven 
 
lied voor de week: Weg met de kruik die jij bij je draagt, 
uit: Hoop van alle volken, lied 41-Rwanda 
 

 

 

 
 
 
2. Weg met de kruik die jij bij je draagt! 
    Hier stroomt het levende water volop. 
    De liefde schenkt zich uit, 
    geneest van haat een ieder die drinkt. 

 
3. Weg met de kruik die jij bij je draagt! 
    Hier stroomt het levende water volop. 
    Het wast de zonde af, 
    want Jezus heeft je daarvan bevrijdt. 

 
gebed voor deze week bij de maaltijd: 

 
Vader in de hemel 
Dank u wel voor het eten dat we krijgen 
Help ons er dankbaar voor te zijn 
Het is niet vanzelfsprekend 
Dat je elke dag genoeg kunt eten en 
drinken 
Laat ons er van genieten 
en leer ons delen met mensen die het 
minder hebben 

 

vastentip: 
drink een week geen alcohol 
voor de kinderen: geen limonade, maar water of thee 



 

 

maandag 1 maart – voor de kinderen 

We gaan weer verder met het versieren van de kaars. 
Het grootste en duidelijkste voorwerp op de kaars is een kruis.  
 

Je mag op de kaars een gewoon kruis maken, zoals op de twee kaarsen 
aan de linkerkant. 
Je kunt ook kiezen voor een teken zoals rechts. Dat is een X met 
daardoorheen een Ρ. De Χ is het Griekse teken voor Ch en de Ρ is het 
Griekse teken voor de letter r. 
Ch + r = chr, en dat zijn de beginletters van Christus, en daar wordt Jezus 
mee bedoeld. 
Het kruis mag groot op de kaars, maar zorg wel dat er nog wat ruimte 
overblijft, want we hebben nog een paar weken te gaan! 
 
 



 

 

dinsdag 2 maart 

DORST 
Van het vroegste licht tot het vroegste licht: 
zo dorstig als naar water,  
dorstig zijn naar gerechtigheid 
voor allen, om te kunnen leven.  
 
'Heeft iedereen genoeg?' 
We zitten bij Jos. Die verlangt altijd naar genoeg voor iedereen. 
Alsof Jos kan zien wat ieder mens nodig heeft. 
En de maaltijd hen heeft verzadigd. 
Genoeg voor iedereen. 
Zodat Bram de laatste likjes uit de pan kan halen. 
'Jos is goed voor ons, vrienden,' zegt Bram. 
'Dat doet me denken aan wat er ergens in de bijbel staat, in Spreuken of 
zo. 
En als je vijand honger heeft, geef hem dan brood om te eten. 
En als hij dorst heeft geef hem dan water om te drinken. 
Want zo stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd.' 
Hij ziet wat vragende gezichten in de kring, en Bram gaat maar even 
verder: 
'Ik vind het zó mooi gezegd.  
Kijk, wij hier zijn vrienden. Alles koek en ei, meestal. 
Maar in dit verhaal: als je de honger en dorst van je víjand stilt!  
Die krijgt een kop als vuur. Er gebeurt iets wat die ander totaal niet 
verwacht.  
Zijn honger wordt gestild! Zijn dorst gelest! Verzadiging! 
Geen gescheld, niet een vuist, geen klap.  
Dan ben je toch geen vijanden meer! 
Vrede en recht.  
Vijanden, die broeders worden!' 
 
Barmhartigheid kent mij vanuit mij 
en schenkt mij water –  
bron van gerechtigheid.     Wim van Beek 



 

 

woensdag 3 maart 
 
In het begin van 2016 kondigde paus Franciscus een extra Heilig Jaar aan. 
Bij die gelegenheid wordt dan de heilige deur in de Sint-Pieter geopend,  
iets wat alleen in een heilig jaar gebeurt (voor het laatst in 2000).  
Ook de andere grote basilieken van Rome zullen in 2016 hun heilige 
deuren openen.   
Ik kreeg een schrijven van het aartsbisdom Utrecht.  
Drie deuren zijn aangewezen als heilige deuren in het kader van het jaar 
van de barmhartigheid.  
Deuren van eerbiedwaardige kerkgebouwen die nog aan sluiting zijn 
ontkomen. Geen deuren van krotten, kraakpanden, asielzoekerscentra, 
blijf van mijn lijfhuizen, van thomas-huizen of zorgboerderijen werden 
genoemd. Niet de onzichtbare deuren, de deuren in doodlopende 
steegjes, gevangenisdeuren of de dubbelafgesloten deuren waarachter 
zoveel eenzaamheid kan schuilen. Niet de innerlijke deuren die maar 
gesloten blijven. 
Al die deuren noemen is misschien teveel gevraagd. Toch liep de brief een 
paar dagen met me mee. Het nieuws over vluchtelingen kruiste steeds 
mijn weg. Ik las over een gemeente die alleen maar christelijke 
vluchtelingen wil en ik hoorde Paus Franciscus die vraagt om iedere 
vluchteling als een persoon te zien en niet de rug toe te keren. Woorden 
die geen deuren sluiten maar openen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zouden niet alle deuren heilig moeten zijn. 
Deuren die bescherming bieden aan de weerloze 
Deuren die de vluchteling behoeden 
Deuren die niet ingetrapt mogen worden 
Deuren die de vreemde gastvrij ontvangen. 

  
Zouden niet alle deuren heilig moeten zijn. 
Deuren die weet hebben van barmhartigheid. 
Deuren die opengaan voor de ontheemde 
Deuren die brood aanreiken aan de hongerige 
Deuren die niet kijken of je christen of moslim bent. 

  
Zouden niet alle deuren heilig moeten zijn. 
Deuren van huizen, scholen en gemeenschapshuizen 
Deuren waar mensen aankloppen met hun vragen 
Deuren waar mensen veilig hopen te zijn 
Deuren die nieuwe ruimte aanbieden. 

  
Deuren die in mijzelf zitten 
Deuren die ik kan openen 
Deuren die drempels naar de ander verlagen 
Deuren van hoop die angst en wantrouwen ontgrendelen. 
Is mijn deur heilig, heilzaam voor wie aanklopt? 

 
Marinus van den Berg 
 

  



 

 

donderdag 4 maart   

UITZICHT 
 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
dat blinkend witte suikerbrood 
zo zomers winters de zoete toren 
van overvloed, een alp die huwt 
de ondergang van de dag, zich opstuwt 
in ons bromvliegkleine brein 
tot roze suikerspin: ijzige dood 
waarop wij azen, fragielst gewin. 

 

Anneke Brassinga (*1948) 
Uit: Wachtwoorden. Verzamelde, herziene gedichten 1987-2003. Amsterdam: De 
Bezige Bij, 2005, p. 115.   

 

 
 
 



 

 

vrijdag 5 maart 

DE VREEMDELING ONDERDAK BIEDEN  
 

….. in Libanon! 
 
Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht voor het aanhoudende geweld en 
werden gastvrij opgevangen in buurland Libanon. In dit kleine land is 
inmiddels één op de vier inwoners vluchteling. 
Dit zet de samenleving onder druk. Huur- en voedselprijzen zijn gestegen 
en de werkloosheid is verdubbeld. 
Kerk in Actie helpt zowel vluchtelingen als de arme bevolking van Libanon. 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

zaterdag 6 maart 
 
 
 
 
 



 

 

KONINGSDEUREN IN DE OOSTERS ORTHODOXE KAPEL  
TE ZEGVELD 
 
In deze beschrijving geef ik graag een uitleg van de ‘Koningsdeuren’ in de 
Oosters Orthodoxe Kerk. Het is de deur in de ikonen galerij die toegang 
geeft tot de Heilige ruimte, waar brood en wijn worden gereed gemaakt 
voor de viering van de maaltijd van de Heer. De afbeeldingen op de 
deurpanelen zijn niet vrij ter keuze, maar voorgeschreven. Bovenaan de 
deuren links de afbeelding van de engel Gabriel die de boodschap van de 
komst van Christus meedeelt aan Maria, die rechts is afgebeeld. 
Daaronder enkele apostelen, zoals hier Andreas en Markus op de 
middelste rij.  
Daaronder links Maria Magdalena die de opgestane Heer begroet. En 
rechtsonder de evangelist Johannes met open bijbel en de uitspraak ’Ik 
ben de weg de waarheid en het leven’. Zo wordt door de afbeeldingen op 
de Koningsdeuren het evangelie van Christus in een totaliteit afgebeeld. 
Deze Koningsdeur is van onze eigen orthodoxe kapel, die wij hebben laten 
vervaardigen op de plek waar mijn schoonouders altijd hun kippenhok 
hadden staan. Toen de kapel gebouwd werd waren er enige mannen in de 
tuin aan het werk die aan mij vroegen: ‘Wat wordt dat meneer? Een 
sauna?’ Waarop ik zei: ‘dat had ook gekund, maar het wordt een kapel 
met ikonen’. Hij zei: ‘dat zal ik tegen mijn schoonzuster vertellen, die komt 
uit de Oekraïne en ze klaagt dat de kerken hier altijd op slot zijn’. Zo heb ik 
langzamerhand enkele orthodoxe bezoekers in de kapel gekregen, die niet 
zozeer komen om te kijken, maar om iets te brengen. ‘Dankbaarheid voor 
een verjaardag van onze oudere ouders’ en dergelijke.  Daarnaast is er in 
de kapel ook regelmatig een korte gebedsviering met onze (klein)kinderen 
of op aanvraag van anderen. 
 
Pieter Masmeijer 
 
 

 
 
 



 

 

zondag 7 maart - oculi  

 
De derde zondag in de Veertigdagentijd heet ‘Oculi’, ogen. Die naam is 
ontleend aan de psalm van deze zondag, Psalm 25, 15: Mijn ogen zijn op U 
gericht. Ogen kunnen heel veel zeggen. ‘Ik zie het aan je ogen’. Soms zijn 
geen woorden nodig. Ogen kunnen je verwachtingsvol aankijken. Je kunt 
ook je ogen neerslaan. In Psalm 25 zijn het ogen die vasthoudend zijn en 
aanhoudend zoeken. ‘Steeds weer zoeken mijn ogen naar U’ (Huub 
Oosterhuis, Liedboek 25a). Vandaag staat als werk van barmhartigheid ‘de 
vreemdeling onderdak bieden’ (Matteüs 25, 35) centraal. De 
evangelielezing volgens het Luthers Leesrooster (Lucas 11, 14-28) gaat 
over het uitdrijven van demonen. Er lijkt geen beginnen aan, volgens 
Jezus. Je drijft er één uit en voor je het weet komen er zeven terug. Ga 
daarom niet een alliantie aan met het kwaad, maar richt je op het goede. 
Met andere woorden: laten we ons verblinden door het kwaad in de 
wereld of openen we onze ogen voor die ander die God op onze weg 
brengt? Wat doen onze ogen wanneer we een vreemdeling zien?  
Kijken ze weg? Durven we de vreemdeling in de ogen te kijken? Wat 
zeggen die ogen ons? Huub Oosterhuis droomt van een kerk waarvan de 
deur open staat, met ‘muren van huid, ramen als ogen’ (Liedboek 276).   
 
      Maarten Diepenbroek 

 
 

 



 

 

deze week is het thema:  
de vreemdeling onderdak bieden 
 
lied voor de week: lied 997  
 
1.– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land, 
    beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand; 
    genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
 
2. Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, 
    een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; 
    genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
 
3. En binnen heerst de bitt’re twist, het woord wordt tot verwijt, 
    dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd; 
    genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
 
4. O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; 
    genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. 
   Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
 

gebed van de week: 
God wij vragen u 
laat hen die onder ons wonen, die zich vreemden voelen, 
ontworteld, 
een veilige woonplaats vinden, 
waar hun geschiedenis wordt gerespecteerd 
hun vaardigheden worden erkend 
zodat ze zonder vrees kunnen leven. 
laat ons God hun nieuwe thuis zijn 
open ons hart voor hen. Amen. 

 
vastentip: 
zet de verwarming thuis eens op 16 graden 
koud? een dikke trui doet wonderen. 



 

 

maandag 8 maart – voor de kinderen 
 
Vorige week hebben we al twee Griekse letters geleerd. Vandaag komen 
er nog twee bij. Namelijk de eerste en de laatste letter van het Griekse 
alfabet. 
De A ziet er hetzelfde uit als de eerste letter van ons alfabet, je spreekt 

het uit als alfa. De laatste letter is niet de Z maar de Ω, die spreek je uit 

als omega. De A (alfa) en de Ω (omega) zijn dus het begin en het einde. En 
ook dat is een manier om aan Jezus te denken. In de Bijbel wordt gezegd 
dat Jezus de eerste en de laatste is. Hij is dus heel belangrijk. 

De A (alfa) en de Ω (omega) worden op de paaskaars altijd in de buurt 

van het kruis gezet, vaak de A erboven en de Ω eronder, of de A links en 

de Ω rechts. Maar hieronder zie je dat het ook nog een beetje scheef kan. 
Doe je best want het is vast niet makkelijk om dit mooi op de kaars te 
krijgen! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

dinsdag 9 maart 

VREEMDELING  
 
In mijn land van lijden ligt onbewogen 
lichaamspijn. 
Niemand aan mij hand, veraf. 
Vreemdeling ben ik; weer weerloos. 
 
Ahmed moet een beetje lachen.  
Hij ziet die woorden op een blaadje staan. 
Hij kijkt naar z'n vrienden in de kring rond tafel.  
Hij is wel in een ander land geboren 
maar hij voelt zich geen vreemdeling. 
'Wat is er zo leuk,' vraagt Ruth. 
En Ahmed leest de tekst voor.  
'Dat geldt gelukkig niet voor mij.' 
'Nou,' zegt Ruth, 'weet je, ik ben hier ook niet geboren. 
Maar, waar wij woonden mocht je vooral niks vragen of zeggen. 
Twee jaar martel-gevangenis voor mijn vader, en nu gelukkig hier. 
Nou ja, gelukkig. Ik wel, m'n vader is 't niet. 
Hij heeft de pijn meegenomen, en die kan niemand stillen." 
'Goh,' zegt Ahmed, en dan blijft 't stil.  
De woorden van Ruth raken hem. 
Want hij merkt 't soms wel, dat mensen een soort stapje achteruit doen, 
als hij z'n naam zegt. Maar hij heeft zichzelf geleerd z'n handen open te 
doen, en te zeggen:  
Vrede is met je, en we kunnen vrienden zijn.  
Als ie nou 's daarmee naar Ruth d'r vader zou gaan, denkt ie. 
'Zou je vader het goed vinden als ik een keer langs 
kom?  
Ik ben eigenlijk ook een vreemdeling.' 
Barmhartigheid heelt de angsten die mij leven –
thuiskomen in gerechtigheid. 
 
Wim van Beek 



 

 

woensdag 10 maart 

BIDDAG – HOEZO? 
 
Ergens midden in de veertigdagentijd valt de tweede woensdag in maart. 
En sinds vele jaren is dat voor velen de traditionele ‘biddag voor het 
gewas’.  Wat meer recent, toen het aantal werkers in de agrarische sector 
afnam, en het aantal in andere sectoren toenam, werd het ‘biddag voor 
gewas én arbeid’.  Op die dag is er een kerkdienst, soms zijn er zelfs twee 
kerkdiensten, en als dat niet meer lukt krijgt de voorganger-voor-de-
zondag-erna nogal eens de hint dit thema ‘mee te nemen’.  
 
Het gaat me nu even niet om de vraag of zoiets als die biddag er wezenlijk 
bij hoort of niet.  Het lijkt erop dat er ooit goede redenen waren om het in 
te stellen, en ook vandaag lijken er best redenen te zijn om er bij stil te 
staan dat heel veel dat we ‘hebben’ minder vanzelfsprekend is dan we 
wellicht wáár willen hebben. 
 
Iets om toch over na te denken: wat doen we, wat bedóelen we eigenlijk 
als we bidden?  Heel kort door de bocht gezegd: wil het dienen om de 
zaken in ons leven (en zo ook in het komende seizoen!) wat beter te 
regelen? Of zou bidden misschien nog wel weer beogen het - al te – 
vanzelfsprekende in ons leven te óntregelen? En wat kan dat dan 
betekenen? 
 
Toch best goed - een dag die zo’n vraag op ons bord legt! 
 

Jan Compagner 
 

 
 
 
  



 

 

donderdag 11 maart 

KLEIN-PASEN 
 
Zondag 14 maart is het Laetare, ook wel ‘klein-Pasen’ genoemd. De 
liturgische kleur is roze omdat de kleur wit door het paars héén schijnt. 
Het feest is hoorbaar in de antifoon aanwezig ‘Verheugt u met Jeruzalem’. 
Psalm 122 als ingangspsalm sluit daar naadloos bij aan. Op deze zondag 
klinkt als lied van de dag, als zondagslied, ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’. 
Alhoewel Jan Wit dit dichtte bij Jesaja 62: 1-10, klinkt dit lied goed 

‘vooruit’ op het 
evangelie. In 
Johannes 6 gaat 
het over de 
spijziging van de 
vijfduizend, daar 
waar brood in 
overvloed 
gebroken wordt. 
Op deze zondag 
niet het 
avondmaal 
vieren, kán 
eigenlijk niet. 
Tegen die 
achtergronden 
van psalm 122, 

Johannes 6 en het Avondmaal loopt de tekst van Jan Wit als heel 
natuurlijk vooruit op het evangelie, met name in de strofen 1, 3, 5 en 6. 
De melodie is er een die graag gezongen wordt. Dat komt door de 
uitbundige opening van de melodie, de ritmiek in de 2e en 4e regel en door 
de wending in de 5e en 6e regel. Die regels 5 en 6 geven de melodie een 
onverwachte en stuwende wending. In de slotregel komt de melodie tot 
rust, maar voor mij dan wel met het verlangen om een volgende strofe 
uitbundig te zingen.  

      Jeroen de Haan 



 

 

vrijdag 12 maart  

DE NAAKTEN KLEDEN 
 
 

Armoede in Nederland is 
een groeiend probleem. 
In regio’s als Groningen en 
Limburg, en ook in onze 
grote steden, is de nood 
hoog. Kerken doen wat ze 
kunnen om bij te springen 
en starten initiatieven als 
kledingbanken en 
kledinginzamelingsacties. Ze 
laten kwetsbare gezinnen 
letterlijk niet in de kou 
staan en zorgen ervoor dat 
kinderen niet in te kleine 
kleding naar school hoeven. 

De kerken zelf zijn vaak te klein en hebben niet veel financiële middelen. 
Kerk in Actie ondersteunt hen, zodat zij mensen in armoede kunnen 
blijven helpen. 
 

1. Dat wie dood gaat nooit vergeten wordt, dat we delen wie hij ten 
diepste was, en wie hij voor ons is.  

2. Dat er niemand ooit meer vluchten hoeft En dat wie verhuist, hier 
zijn thuis weer vindt en wij een nieuwe vriend.  

3. Dat dan iedereen twee schoenen heeft en kan lopen waar hij 
maar heen wil gaan zelfs naar de hemel toe.  

4. Dat wie ziek is steeds goed wordt verzorgd, niet bemoederd 
wordt, zodat hij ook ons soms vrolijk maken kan.  

5. Dat er niemand ooit meer dorstig wordt, omdat God in ons water 
stromen laat voor ons en iedereen.  

6. Dat elk mens uit de gevangenis na zijn straf weer vrij en 
onschuldig is en echt weer mee mag doen.  



 

 

7. Dat de aarde mooi blijft voor altijd Regenwoud blijft staan en 
geen dier uitsterft IJs blijft waar ijs moet zijn.  

Refrein: Weet je wat er heel erg mooi zou zijn? Als geen enkel mens meer 
te weinig heeft en niemand eenzaam is.  
 
 

Een parabel 
Drie vissers haalden een fles op uit de diepe zee. Er zat een stuk papier in 
met erop de volgende woorden: ‘Mensen, red me! Ik ben hier. De oceaan 
heeft me aangespoeld op een onbewoond eiland. Ik sta op de kust en 
wacht op hulp. Haast u. Ik wacht hier! 
‘Geen datum. Het is vast te laat. De fles ligt misschien al lang in zee,’ zei 
de eerste visser. 
‘De plaats is ook niet aangegeven. We weten niet eens welke oceaan,’ zei 
de tweede visser.  
‘Het is te laat noch te ver. Het eiland Hier is overal,’ zei de derde visser. 
Ze voelden zich ongemakkelijk, er viel een stilte. Dat gebeurt meestal bij 
algemene waarheden.  
 
Wisława Szymborska (1923 - 2012) 
Uit: Einde en begin. Gedichten 1957-1997. Uit het Pools vertaald door Gerard 
Rasch. Amsterdam, Meulenhoff, 1999.  

  



 

 

zaterdag 13 maart 

 



 

 

HET MANDYLION 
 
Mandylion is een Grieks woord dat ‘doek ‘betekent. In de oosterse 
ikonografie is dat de naam van de ‘niet-door-mensen-handen-gemaakte’ 
eerste ikoon van Christus. Rondom deze ikoon hebben zich verschillende 
verhalen ontwikkeld, waarin geschiedenis en legende verweven zijn. De 
Mandylion ikoon is in heel de orthodoxe geloofswereld zeer geliefd en 
geëerd. Voor mijn gevoel, maar dat is een gevoel, ook omdat het toch een 
liefdevolle en emotionele achtergrond heeft. De moeder van Jezus en 
haar zuster zijn in Jezus’ lijden zeer dichtbij gebleven, die tragische weg 
van bespotting en kruisiging. ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf kan 
hij niet redden…’. Zij hebben zijn gezicht gereinigd met een doek en op die 
doek bleef dus een afdruk van het gezicht van Jezus achter. Van die afdruk 
is volgens de overlevering na 945 een ikoon gemaakt.  Het vervaardingen 
van een ikoon is in de orthodoxe kerk een plechtig en religieus werk, 
omgeven met gebed om goede inspiratie, een vaste hand, etc. Een met 
gebed vervaardigde ikoon is volgens de orthodoxe traditie een 
afspiegeling van de hemelse werkelijkheid!  
 
       Pieter Masmeijer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

zondag 14 maart - laetare 
 

ONDERWEG NAAR 
BARMHARTIGHEID 
– PSALM 122 
 

 

 

 

De dichter nadert het doel van de pelgrimstocht. In de verte wordt 
Jeruzalem zichtbaar. Dat stemt blij. Zo onderweg zijn betekent je zelf leren 
kennen. Het hoofd raakt leeg en het hart stroomt vol. Onverwachte 
ontmoetingen geven nieuw perspectief aan het leven, maar de tocht is 
ook zwaar en uitputtend. Daar ligt het doel: Jeruzalem, badend in het 
avondlicht, en de pelgrim spreekt een wens uit vol hoop op vrede, 
rechtvaardigheid en saamhorigheid. 
 

Jezus is op weg naar Jeruzalem. Onderweg verricht hij vele werken van 
barmhartigheid: genezen, nieuwe hoop geven, voeden. De tocht naar 
Jeruzalem lijkt hem niet te vermoeien of uit te putten. In de stad van 
vrede wordt hij als een vorst binnengehaald, maar al gauw stuit hij op de 
bittere consequenties van zijn barmhartigheid. De zittende macht voelt 
zich aangesproken en bedreigd. Ze willen van hem af. 
 

Wij zijn onderweg in het leven en trekken door het schaduwgebied van de 
onzekerheid. De corona-epidemie maakt eenzaam en lijkt uitzichtloos: 
hoe lang duurt de tocht nog? Desondanks verrichten we onderweg 
werken van barmhartigheid, want we weten dat we op weg zijn naar een 
betere toekomst. 
 
       Bob Becking 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

deze week is het thema: de naakten kleden 
 

Mijn mantel is mijn huid…. 
 
Mijn mantel is mijn huid.   Mijn mantel is mijn schild. 
Hij koestert en omarmt mij.   Met vrede epauletten 
Als ik hem om mij sluit,   dwing ik mijn status af. 
beschermt hij en verwarmt mij.  Wie durft zich te verzetten? 
Een stof, die zachtjes streelt,  Mijn wapen tegen kou, 
zo kleurrijk en zo prachtig!  waag ik dat stuk te snijden? 
Ik voel mij als een prins,  Geef ik de helft aan jou, 
zo rijk, zo sterk, zo machtig.  wanneer ik je zie lijden? 
Mijn mantel is mijn huid.  Mijn mantel is mijn schild. 
 

Mijn mantel zo vertrouwd!  
Maar één kwam langsgereden 
die sterk, als een magneet, 
van liefde sprak en vrede. 
Durf ik het aan, mijn huid, 
mijn schild hier op te geven? 
Hem achterna te gaan 
en kwetsbaar, bloot te leven? 
Mijn mantel voelt nu oud. 

 
Jacqueline Roelofs-van der Linden 

 
 
 
 
 
 
 

vastentip 
kledingkast uitspitten en dingen die je niet meer draagt naar… 
kringloop, leger de heils,…………………….. 
kinderen: deel iets van je speelgoed met een ander kind 



 

 

maandag 15 maart - voor de kinderen 

In de afgelopen weken zijn de belangrijke dingen die eigenlijk altijd op een 
paaskaars staan al op de kaars terecht gekomen.  
Dus nu kunnen we de kaars zo gaan versieren dat het ook echt onze eigen 
kaars wordt. 
En dat kan natuurlijk het beste door er iets op te zetten, wat helemaal bij 
jou hoort. Dat mag je naam zijn, of alleen de eerste letter van je naam, of 
een figuurtje dat heel erg goed bij jou past, bijvoorbeeld iets van je hobby 
of je liefste knuffel.  
Op die manier zul jij altijd je eigen kaars kunnen herkennen tussen de 
andere kaarsen. 
En op die manier komen de figuren en 
letters die bij Jezus passen, heel dicht bij 
figuren of letters die bij jou passen. En 
zo horen Jezus en jij bij elkaar!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

dinsdag 16 maart 
 
NAAKTHEID  
 
Mijn lichaam, schamel in vel en kleren; 
en verlangend naar brood en zegen. 
 
In de kring rond tafel zitten acht verschillende mensen. 
En als je ze zou leren kennen, zou je nóg meer verschillen ontdekken. 
In hun doen, laten, praten, luisteren, stil zijn, grapjes maken, voorzichtig, 
uitdagend. 
Mensen die geluk kennen, maar ook pijn, tekort, duister in je leven.  
'Lekker gegeten, Bram?' zegt Maartje. 
'Geweldig,' zegt Bram, 'zo krijg ik het thuis niet.' 
'Kan je moeder of je vader niet koken?' 
Brams gezicht betrekt een beetje. 
'Nou, m'n moeder kan best koken, maar sinds m'n vader met de 
noorderzon vertrokken is, hebben we te weinig geld om lekker eten te 
kopen, laat staan te koken.' 
Maartje schrikt er van. Het is aan Bram niet te zien. En hij heeft er nooit 
iets over gezegd. 
Zou ie zich schamen? Maar hij of zijn moeder kunnen er toch niks aan 
doen dat er zo weinig is? 
En Maartje denkt aan die woorden van Jezus, dat je je niet over eten en 
drinken druk moet maken, maar over gerechtigheid. Maar honger maakt 
je vel over been. 
Er moet dus het nodige recht gemaakt worden, dus gedeeld. 
'Bram,' zegt ze, 'eerlijk zullen we alles delen.'  
Hij kijkt naar Maartje, en begrijpt het eigenlijk niet.  
Maar ze kijkt hem zo lief aan, het wordt vast iets moois. 
 
Barmhartigheid staat voor mijn naakt gelaat 
en kleedt mij in warmte en waardigheid –  
mantel van gerechtigheid. 
 
       Wim van Beek 



 

 

woensdag 17 maart  
 

TOEN IK NAAKT WAS  
 

Toen ik naakt was heb je mij bezocht 
En toen ik dorst had heb je mij volop gespijzigd 
Toen ik gevangen zat heb jij me aangekleed 
Jij hebt de goedheid in onlogica gewijzigd 
Maar ik was blij met alle dingen die je deed 
 
Toen ik kou leed rijkte jij me ijs 
En toen ik honger had, kwam jij om mij te laven 
Terwijl ik blind was, bracht je mij een schilderij 
En toen ik ziek lag, bood je aan mij te begraven 
Gewoon uit menselijk medeleven jegens mij 
 
Was ik eenzaam liet je mij alleen 
Wou ik alleen zijn, bleef je langer dan mij lustte 
Als ik moest slapen wenste jij me goede wacht 
En moest ik wakker blijven, zei je welterusten 
Maar je attenties waren altijd onverdacht 
 
Zeg me niet ik zag je nimmer naakt 
Of dat ik nooit in de gevangenis heb gezeten 
Dat ik nooit hongerig was of dorst had evenmin 
Jij was een mensenredder zonder het te weten 
En was ik god dan mocht jij zo mijn hemel in 

 
Jules de Corte 

 
Eventueel te beluisteren en te bekijken via: 
https://www.youtube.com/watch?v=60dVBgVM6mw 

 
 
 
 



 

 

donderdag 18 maart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

vrijdag 19 maart 

DE HONGERIGEN ETEN GEVEN 
 
In de opsomming bij Mattheüs is dit de eerste van de zeven werken, 
want voedsel is een eerste levensbehoefte. 
Zonder drinken en eten ga je dood. 
Dus laten wij niemand doodgaan van honger. Toch? 
 
Hier in Nederland is er de voedselbank waar de minder bedeelden  
hun eten voor een week kunnen halen. 
Gelukkig mogen supermarkten hun overtollige waren daar brengen,  
zodat er minder voedsel verspild wordt. 
 
Maar ….. het is zo ongelijk verdeeld in de wereld. 
In het ene land is obesitas volksvijand nummer één,  
in een ander land is dat omkomen van de honger. 
Maar wij laten toch niemand van de honger omkomen? 
 
Hoe kunnen wij ons steentje bijdragen in die ‘ver-van-ons-bed’ landen? 
Nou, misschien wel door bereid te zijn om meer te betalen voor 
producten 
die daar vandaan komen, zodat zij, die voor ons produceren ook geld 
genoeg hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. 
 
 
 

 
De hongerigen spijzen 
is meer dan eten geven, 
het is mekaar bevrijden 
van honger en van wanhoop. 

Manu Verhulst 

Daniel Tavenier 



 

 

zaterdag 20 maart 
 

 
 



 

 

ICOON VAN DE MOEDER GODS, MOEDER GODS VAN DE 

TEDERHEID 

 
Er bestaan een heel aantal typen van Maria-iconen. De hoofdtypen 
hierbinnen zijn Hodegetria, Moeder Gods van Tederheid en Moeder Gods 
van het Teken. 
Het meest populair is ongetwijfeld de Moeder Gods van de tederheid: 
misschien ligt dit type dichter bij de westerse gevoeligheid. Eigen aan deze 
icoon is de tedere relatie tussen Moeder en Kind: Maria neigt haar hoofd 
naar Jezus, die zich tegen haar aan vlijt. Die tederheid wordt nog 
geaccentueerd door het liefkozend gebaar met de handen.  
Het gaat echter om meer dan menselijke affectie: het gaat om de 
tederheid van de Moeder Gods voor het Kind van wie zij de plaats in Gods 
heilsplan al aanvoelt: vandaar die grote ogen die de toekomst in kijken. 
Ik kreeg de icoon bij mijn afscheid als predikant van de gemeente 
Ginneken, Breda. De echtgenote van de schenker vond de icoon teveel 
triestheid uitstralen. Dat is ook wel zo, zeker als je de ogen van de Moeder 
ziet, maar het gelaat van het Kind geeft mij ook mildere gevoelens door, 
daar voel ik een vorm van liefde in voor deze Moeder.  Een moeder die 
haar kind trouw gevolgd is van de kribbe naar het kruis en uiteindelijk de 
wacht hield aan de voet van het kruis. 
Zo heb ik als protestant ook warme gevoelens voor de moeder van Jezus 
gekregen! De Moeder Gods verbindt zo alle volgelingen van Jezus! 
 
       Pieter Masmeijer 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

zondag 21 maart – judica 
 

‘VERSCHAF MIJ 
RECHT, O GOD, 
VECHT VOOR 
MIJN ZAAK 
 
Zo begint psalm 43, 
waar deze zondag 
zijn naam vandaan 
heeft. Ik vraag me 
dan altijd af hoe het verder gaat, wanneer God jou recht hééft gedaan. In 
mijn beleving ben je dan voorbereid om anderen te helpen. Ik houd zo het 
midden tussen twee gedachten die mij gevaarlijk lijken: aan de ene kant 
het idee dat ik eerst anderen recht moet doen voordat God mij recht 
doet. Aan de andere kant de gedachte dat ik de genade die ik heb 
ontvangen wel voor mezelf kan houden – ieder voor zich. 
Anderen helpen, deze week: de hongerigen voeden. Ik weet dat ik niet 
alle hongerigen eten kan geven. Ik weet dat honger veel verschillende 
oorzaken heeft. Maar ondanks die beperkingen kan ik wel iets doen. Elke 
dag, bij de keuze van mijn eten, vraag ik me af wat die keuze voor anderen 
betekent. Hoe ver heeft mijn eten moeten reizen? Kunnen de mensen die 
het oogsten, fatsoenlijk rondkomen? Wie lijden er als ik dit per se wil 
eten? Het antwoord is persoonlijk, de vraag is algemeen: hoe kom ik, nu 
God mij recht heeft gedaan, op voor de zaak van een ander. 
 
ds. Nienke van Andel 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

het thema voor deze week is:  
de hongerigen eten geven 
 
 
lied voor deze week: Als je brood deelt. 
lied 620 uit: Zangen van zoeken en zien 

 
 

Als 
je 

brood deelt deel je macht. 
Als je macht deelt neem je deel. 
 

Als je brood deelt deel je hart. 
Als je hart deelt komt er hoop. 
 

Als je brood deelt deel je lijf. 
Als je lijf deelt word je een. 

 

Als je brood deelt deel je pijn. 
Als je pijn deelt is er trouw. 
 

Als je brood deelt word je klein. 
Als je klein wordt word je sterk. 
 

Als je brood deelt wordt het licht. 
Als het licht wordt komt het goed. 
 
Als je brood deelt word je brood. 
Als je brood wordt word je mens. 
Opgenomen met toestemming van de Stichting 
Verbeekfonds 

 

gebed  
Van U komt al het goede  
Het goede om ons heen  
U zorgt ook voor het eten  
Genoeg voor iedereen  
Laten wij samen delen 
 Zoals U met ons deelt  
En laten wij U danken  
Voor wat U aan ons geeft 

 
vastentip: 
eet een week minder vlees en/of laat het koekje bij de koffie weg 
kinderen minder of niet snoepen 
 



 

 

maandag 22 maart – voor de kinderen 
 
De volgende zondag is het Palmpasen. Vaak maken we dan een mooie 
Palmpasenstok. Dat is een kruis van hout, dat versierd wordt met een 
broodje in de vorm van een haantje, met slingers en gekleurd papier  
en met een takje met blaadjes. Misschien gaan jullie er dit jaar wel weer 
eentje maken.  
Laten we het hopen, want veel mensen worden daar heel blij van.  
De mensen waren heel lang geleden ook heel blij met Jezus. Zo blij dat ze 
met palmtakken gingen zwaaien en hard gingen juichen. 
Zou het niet leuk zijn als er iets vrolijks van de Palmpasenstok ook op de 
paaskaars terecht komt. Kijk maar wat je leuk vindt om er op te knutselen 
of te verven. Een takje met blaadjes, een slinger, een haantje, een 
paaseitje…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

dinsdag 23 maart 
 

HONGER  
 
Uitzichtloos leef ik onder het bestaansgewicht. 
 
Jos vraagt 't nog maar een keer: 'Iedereen genoeg?' 
En Mark, 't hoort bij hem, kan 't niet nalaten een reactie te geven. 
Alsof er weer iets opgeborreld is. 
'Nou,' zegt hij, 'dat is maar net hoe je 't bekijkt.'  
'Het bekijkt, of hoe ik jou bekijk," vraagt Suzie, met een krulletje om haar 
mond. 
Mark ziet er naar uit áltijd genoeg eten te hebben. 
Maar hij hoort niet wat Suzie zegt. Hij zit met wat anders in z'n hoofd. 
'We hebben hartstikke lekker gegeten.  
Net genoeg, hè Bram. 
Maar wanneer heeft ieder mens genoeg om te leven? 
Genoeg eten, genoeg om in te wonen, genoeg kleren.' 
'En genoeg plezier, en liefde, en warmte,' vult Suzie aan. 
'Ja', zegt Mark, 'inderdaad. Da's mooi gezegd Suzie. 
Want ook als je arm bent, 
heb je er veel meer aan om één boterham sámen met liefde en plezier te 
eten. 
Dat vult beter dan vijf broden op je eentje, en een chagrijnig gezicht.' 
'Maar dan wél voor iederéén een boterham om te leven,' zegt Suzie, 
'én iemand om samen die boterham in vreugde te eten. Jij en ik 
bijvoorbeeld'  
 
Barmhartigheid ziet honger mij verslijten. 
Zij keert zich naar mijn aangezicht 
en brengt naar het licht van voedsel - 
dag na dag gerechtigheid. 
 

       Wim van Beek 
 

  



 

 

woensdag 24 maart 

 
 

  



 

 

donderdag 25 maart 
 
CRUCIFIXUS… 
 
‘Die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en 
begraven is…’ 
 
Bekende woorden uit het Credo zijn dat, de geloofsbelijdenis die in een 
ver verleden, in het jaar 325 is vastgesteld. Tegelijk zijn het woorden die 
wel een enorme lading krijgen als je hoort hoe Johann Sebastian Bach ze 
verwerkt in de Hohe Messe.  
 
Na het aangrijpende ‘et incarnatus est…’ (het spreken is vlees-en-bloed 
geworden!) klinkt daar het ‘crucifixus’. Nu grijpt Bach terug op een 
compositie van bijna 35 jaar eerder: het openingskoor uit Cantate 12 
(‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen ist der Christen Tränenbrot’). Wat dáár, 
in die cantate, op ongelooflijk indringende manier wordt verklankt over de 
diepten waar ménsen doorheen kunnen gaan, wordt nu gebruikt om te 
laten horen hoe de weg van Christus is. En dan wordt dat nog ‘verhevigd’ 
door de kloppende baslijn, waarin je als het ware de hamerslagen op het 
kruishout hoort. 
 
Aangrijpend is het om dan te horen hoe de muziek bijna uit lijkt te doven 
als het erover gaat dat hij begraven wordt.  
 
Tegelijk: wie daar in ‘meegaat’ wordt dan ook weer haast onmiddellijk 
verrast door het uitbundige ‘Et resurrexit’ (Hij is opgestaan!), waarin – kun 
je wel zeggen - zo ongeveer alles uit de kast wordt gehaald met stem en 
instrument! 
 
Inderdaad – sámen vormend het verhaal van de gekruisigde én van de 
opgestane één verhaal! 

Jan Compagner 
 

  



 

 

vrijdag 26 maart 
 

DE GEVANGENEN BEZOEKEN 

 
‘Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe’. Mattheüs 25:36 
 
Een gevangene zei eens: ”Morgen kom ik vrij, maar waar moet ik heen?” 
Een opmerking die pijnlijk duidelijk maakt hoe gevangen-zitten je leven op 
zijn kop zet. 
En hoe begin je dan opnieuw? 
Je kunt ook op een andere manier gevangen zitten. 
Gevangen in schulden, verslaving, werk. 
Waar en hoe je ook gevangen zit, je kunt niet leven in vrijheid. 
En het kan ons allemaal overkomen. 
Misschien dat de schrijver van de Hebreeënbrief daarom zegt: 
“Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zit’” 
Jezus roept ons op van gevangenen weer medemensen te maken. 
Hij nodigt ons uit om vanuit vrijheid op weg te gaan,  
tot in de gevangenis. 

 

  



 

 

Recept: kruidkoek 
 
Een koek die niet kan mislukken! Een makkelijk en snel recept. 
Tip: bak 2 koeken tegelijk en vries er eentje in. De vulling mag variëren, 
Afhankelijk van de voorraad in de kast: blanke rozijnen, donkere rozijnen, 
gedroogde abrikozen, tutti frutti of (stem) gemberbolletjes. 
 
Ingrediënten voor 2 koeken: 
- 700 gram zelfrijzend bakmeel of 700 gram patentbloem met 
- 5 theelepeltjes bakpoeder 
- 500 gram donkerbruine basterdsuiker 
- 3 eetlepels speculaas- of koekkruiden 
- ¼ theelepel zout 
- 500 ml melk 
- 500 gram roomboter 
- 250 gram gedroogd fruit * of (2 flinke eetlepels fijngesneden 

gemberbolletjes 
- 2 bakvormen van 25 cm lang. 

Aan de slag 

 Verwarm de oven voor op 170 graden. Beboter en bebloem de 
bakvormen. Wel de rozijnen. 

 Zeef het zelfrijzend bakmeel of de patentbloem met bakpoeder boven 
een grote kom. Meng de basterdsuiker, kruiden en zout erdoor. 

 Verwarm de melk en los hierin de (in klontjes gesneden) boter. 

 Mix het melkmengsel door de droge ingrediënten tot een glad en 
kleverig beslag. Voeg het gedroogde fruit toe en meng dit goed door 
het beslag. 

 Verdeel het beslag over de bakvormen en bak de koeken in circa 60 
minuten gaar; een breinaald of satéstokje moet er droog uitkomen. 
Zijn de koeken nog iets te nat en is de bovenkant mooi bruin, dek de 
koeken dan af met alufolie en laat de koeken nog iets langer in de 
oven garen. 

*Grote stukken gedroogd fruit moeten in kleine blokjes worden gesneden. 
**In de recepten is gebruik gemaakt van Engelse/Amerikaanse 
maatlepels: één theelepel is 5 ml; één eetlepel is 15 ml. 



 

 

zaterdag 27 maart 

 

 
 
 
I 

  



 

 

ICOON VAN DE INTOCHT VAN JEZUS IN JERUZALEM 

 
Het thema van de Intocht wordt bijna altijd op dezelfde manier 
uitgebeeld. Op de achtergrond staat de Olijfberg, waarvan Jezus met zijn 
apostelen is afgedaald. In het Evangelie verhaal zit hij op een ezel of 
ezelsveulen, maar op de Russische iconen wordt hij altijd op een schimmel 
voorgesteld: de verklaring hiervoor is dat er in Rusland van toen geen 
ezels waren. 
Jezus komt van links, zoals ook de engel bij de Boodschap. De figuren op 
iconen zijn vrij dikwijls naar het oosten gericht: die oriëntatie geldt ook 
voor de bouw van kerken. Jezus zit op het rijdier in amazonehouding, half 
gekeerd naar de apostelen die achter hem aan komen, met Petrus voorop. 
Jezus houdt in de linkerhand een schriftrol en maakt met de rechterhand 
een zegenend gebaar: dat is de traditionele voorstelling van Christus op 
vele iconen, Hij wordt voor de stadspoort verwelkomd door een paar 
priesters en een groep mensen die met palmtakken wuiven. Op veel 
Intocht-iconen komen kinderen voor: Je ziet ze in de boom op de 
achtergrond om takken af te rukken; ze spreiden hun kleren voor Jezus op 
de grond. De aanwezigheid van kinderen is niet toevallig: de oosterse Kerk 
wil verwijzen naar ‘Als gij niet wordt als de kinderen, zult gij het Rijk der 
hemelen niet binnen gaan’(Mattheus18, 3). 
Palmzondag heeft een dubbel karakter en de naam is Palm- en 
Passiezondag.  Na het Hosanna komt psalm 22: ‘Mijn God, waarom hebt 
gij mij verlaten’; de psalm van angst en een dichtgeknepen keel. Maar het 
tweede deel van psalm 22 zegt: ‘Looft hem, allen die de Heer vrezen’ en 
‘Hij is een God van daden’. Ons geloof is nooit af. En we zien aan Jezus 
hoeveel pijn het kost om het vertrouwen in zijn hemelse vader vast te 
houden. Dat vertrouwen werd niet beschaamd. 
God is groter dan ons hart; dat vieren we met Pasen. 
 
       Pieter Masmeijer 

 

 

 
 



 

 

zondag 28 maart - palmzondag 

GODLOF NU IS GEKOMEN…  
 
Eindelijk. 
Na zo lang wachten en twijfelen en hoofdschudden, is dan, Godlof, 
eindelijk DE DAG gekomen. 
Profeten hebben er eeuwen lang over geschreven.  
Godlof nu is gekomen: de wereld waarin mensen goed zijn.  
Niemand ziek. Niemand slecht. Overal vrede, alom vreugde! 
Doe je ogen dicht, ontspan je en stel het je voor: alleen goede berichten, 
iedereen aardig en lief.  
En zie, het is zeer goed. 
…………… 
Als Iemand alle mensen en volken naar dit land, deze wereld kan leiden! 
Kom, o kom, dan gaan we mee, vol verlangen! 
In de lutherse traditie wordt de intocht ook gelezen op de 1e Advent. En 
dit Adventslied, Godlof, wordt op Palmzondag gezongen. Dit uitbundige, 
blijde en stellige lied wordt vandaag, aan het begin van de Stille Week 
gezongen. En je beseft plotseling dat je de lofzang tegen de klippen op 
zingt. 'Machtigen op aarde, 't is uit met Gods geduld'.  
Je zult dit glorialied heel hard nodig hebben in de komende dagen. Als 
alles duister wordt. Bevende handen, tranen in je ogen en een stem die 
bibbert omdat je geloof tot nul is gezakt. 
O God, waar ben je. Laat dit lied dan toch dat ene 
kaarsje van Gods heil ontsteken in die soms 
dodelijke wereld.  
Dit lied is volstrekt eigenwijs.  
Het heeft een eigen wijs, van Vrede, van Liefde, van 
Leven.   
 
Wim van Beek 
 
 

 
 



 

 

het thema van deze week: de doden begraven 
 

 
 
 ‘Ach Herr, lass dein lieb Engelein…‘ 

 
Ach Herr, lass dein lieb‘ Engelein  
am letzten End die Seele mein  
in Abrahams Schoss tragen,  
den Leib in sein Schlafkammerlein  
gar sanft ohn einge Qual und Pein 
ruhn bis am jüngsten Tage. 
Alsdenn vom Tod erwecke mich,  
dass meine Augen sehen dich  
in aller Freud, o Gottes Sohn,  
mein Heiland und Gnadenthron!  
Herr Jesu Christ,  
erhöre mich, erhöre mich, 
ich will dich preisen ewiglich. 

 
(Met dit koraal besluit Johann Sebastian Bach de Johannes-Passion – 
deze tekst is ook te vinden in Liedboek 2013, pag. 1491) 

 

 
 
 
 
 
 
 
vastentip: 
steek iedere dag een kaars aan voor mensen die 
wereldwijd zijn omgekomen door honger of geweld 

 



 

 

maandag 29 maart – voor de kinderen 
 
De laatste week is alweer aangebroken. Deze week gaan we de kaarsen 
afmaken. En vandaag mag je helemaal zelf verzinnen wat je leuk vindt om 
de kaars helemaal mooi te maken. Misschien nog een randje met 
versiering. Of een mooie regenboog. Of een duif. Of een zwaan. Of 
vlammetjes van een vuur. Je kunt vast wel iets moois bedenken. 
 

 
Ben jij ook zo nieuwsgierig hoe alle andere kaarsen er uit zien? 
Op zaterdag 3 april mogen alle kaarsen tussen 11 en 13 uur naar de kerk 
gebracht worden. Dan hebben we zondag in de kerkdienst heel veel licht! 
Ook de grote mensen die een kaars hebben gemaakt mogen die natuurlijk 
komen brengen. Hoe meer licht van groot en klein hoe blijer we ervan 
worden met zijn allen! 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

dinsdag 30 maart 
 

OP DOOD EN LEVEN  
 
Mijn lichaam wijkt; 
mijn adem verlaat mij, 
maar mijn naam blijft. 
 
Het is later dan anders dat ze bij elkaar komen. 
Sommigen zijn naar de kerk geweest. 
'Ik vind het altijd een heftige dienst,' zegt Ruth. Eerst dat geweldige maal, 
waar Christus brood deelt, óók aan Judas. Gods ja tegen de mens blijft 
staan, ook als de mens nee zegt.  
En dan alsof je de afgrond in loopt, de dood tegemoet. 
'Misschien kan mijn vader met 'm mee,' zegt Luuk. 'Mijn pa zal morgen 
misschien ook wel sterven. Alleen, dat mijn vader over een paar dagen 
ook zou opstaan….' 

Luuk laat z'n tranen maar lopen. 'Afscheid van hem nemen, terwijl ik juist 
nu meer van hem houdt dan ooit.'  
Jos gaat naast hem zitten en slaat z'n arm om de schouders van Luuk. 
En het hele groepje leeft mee met Luuk, 
'Als hij sterft,' zegt Jos, 'dan moet je doen wat je helemaal niet wilt, z'n lijf 
en lichaam loslaten. Maar alles wat je met hem beleefd hebt, dat blijft in 
je hoofd en je hart zitten.  
Zo blijft zijn leven bij jou.' 
'Ja,' zegt Luuk, 'zo blijft hij toch in en met mij leven.' 
En die troost glimt door z'n tranen heen. 
 
Barmhartigheid, draag mij op handen de nacht door: 
mijn tijd is doorleefd. 
Gerechtigheid, doe recht  
aan allen die verder leven. 

 
Wim van Beek 

 



 

 

woensdag 31 maart 
 

DE DODEN BEGRAVEN 
 
Wie Mattheüs leest, komt dit werk van barmhartigheid niet tegen. 
Toch is het een van de werken geworden. 
Volgens sommigen om op zeven uit te komen. Volgens anderen omdat 
het begraven van doden zeker net zo’n plicht is als iemand te eten geven; 
het niet doen is gewoon géén optie. 
 
 
Geniet dus, beste vriend, 
van je jonge jaren,  
haal je hart op aan de 
dagen van je jeugd. 
Volg de wegen die je hart 
wil gaan, gun je ogen wat ze 
wensen. 
En onthoud bij alles wat je 
doet dat god je aan zijn 
oordeel onderwerpt. 
Prediker 11: 9 
 
Het begraven van onze doden zet ons stil bij de eindigheid van het leven. 
Prediker weet er alles van. Het bestaan is vluchtig. Wat is de zin van al ons 
zwoegen en ploeteren onder de zon? We leven maar kort en de dood 
doet alles teniet, wat we presteren vergaat en we worden vergeten. Toch 
klinken er ook andere geluiden, zoals in hoofdstuk 11. Het blijft van belang 
om ons in te spannen, om te ‘zaaien’ - zelfs al zie je geen oogst of komt 
die pas laat. Je weet maar nooit waar het toe leidt en wanneer. Laat je 
verrassen. Geniet intussen van iedere dag die je gegeven is, wees 
dankbaar voor het leven en leef ‘voor het aangezicht van God’. Hij 
onderwerpt alles aan zijn oordeel (vers 9). Ons leven laat Hem niet 
onverschillig. We doen er toe, omdat God ons ziet en naar ons omziet. 
 



 

 

 
 

 
DE GESTORVENE 
 
Zeven maal om de aarde te gaan, 
als het zou moeten op handen en voeten; 
zeven maal, om die ene te groeten 
die daar lachend te wachten zou staan. 
Zeven maal om de aarde te gaan. 
 
Zeven maal over de zeeën te gaan, 
schraal in de kleren, wat zou het mij deren, 
kon uit de dood ik die ene doen keren. 
Zeven maal over de zeeën te gaan - 
zeven maal om met zijn tweeën te staan. 
 

 
Ida Gerhardt (1905-1997) 
Uit: De Slechtvalk, Den Haag: Bert Bakker/Daamen en Amsterdam: Van Gennep, 
1966.  

 

 

donderdag 1 april – witte donderdag 



 

 

donderdag 1 april – witte donderdag 
donderdag 1 april – witte donderdag 
 

KRUISWEG  
 
 
 
 

Zweepslagen raken de mens. 
Strepen raken het vurige licht. 

Staande in het kille blauw hoort Hij. 
‘Waarom zeg je niets?’ 
Wat valt er te zeggen? 

Wat valt er te ondernemen? 
Hij verbood zijn vrienden Hem met geweld te verdedigen. 

Daar staat ‘Zie hier de mens.’ 
Geslagen, gemarteld, vernederd. 

Eenzaam en alleen, 
Verlaten en verraden. 

Telkens en op zoveel plaatsen. 
Geeft God eenzamen een thuis, 

Gevangenen vrijheid en voorspoed? 
Mag het zijn dat Hij draagt en redt, 

Dat bij Hem bevrijding uit de dood is. 
 

Tekst: Marco Visser 

vrijdag 2 april – goede vrijdag 



 

 

 
 

 

      Foto: Corsica, 2010 

  



 

 

 
 

  

zaterdag 3 april – stille zaterdag 



 

 

PAASICOON. DE VERRIJZENIS VAN CHRISTUS 
 
Pasen is in de Orthodoxe kerken het ‘Feest der Feesten’. 
Evenals in de Orthodoxe kerken wordt het feest van Pasen ook in onze 
kerken steeds meer naar voren gehaald in het beleven van het geloof. 
Je ziet op deze icoon een groep mensen getekend die ‘ontslapen’ zijn, 
daar horen ook Adem en Eva bij. Ook Adam en Eva zijn ‘ontslapenen’, aam 
wie Jezus het nieuwe leven wil terug geven. Zo ook een groep Koningen 
uit het oude testament en een groep volgelingen. Rechts zie je dit groepje 
redelijk koninklijk aangeklede mensen. Het lijkt alsof Jezus Adam 
simpelweg de hand geeft, maar bij scherper kijken zie ik zelf eerder dat 
Jezus Adam bij de pols pakt. En hem zo, voor mijn gevoel, het nieuwe 
leven aanklikt via de pols en hem zo weer de nieuwe ‘hartenklop’ geeft. 
Achter Adam en Eva staan Mozes en andere profeten of apostelen. 
De icoon toont dat Jezus als de nieuwe mens de planken van de graven als 
het ware vertrapt.  De vrouwen komen met kruiden naar het graf, de 
engel: “Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Hij is u voorgegaan naar Galilea.” 
Rechtsonder zien we een engel die de dood vernietigt.  
Op de heilige berg Athos trok ik ooit vanaf het klooster Megisti Lava (grote 
plaats) in processie naar buiten naar de hoogste heuvel naast het klooster. 
Een adembenemende stoet van zwarte gestalten en pelgrims met 
oplichtende toortsen achter de hoogverheven opstandingsicoon, steeds 
zingend: Christos anesti, alytoos aneste; Christus is opgestaan, Waarlijk 
opgestaan. 
Op de hoogste heuvel werd de icoon op een standaard geplaatst en het 
Paasevangelie gelezen. De prachtige Griekse middernachtelijke hemel gaf 
mij in die paasnacht een ‘hemelvaartgevoel’. 
 
      Pieter Masmeijer 
 
 
 
 

 

  



 

 

 
 
 

 
De psalm voor Paasmorgen is Psalm 139. Ik heb mij daar wel eens over 
verbaasd. Je zou op Paasmorgen een jubelpsalm vervangen. Een Psalm 
met toeters en trompetten, waarin de lof breed wordt uitgezongen. Maar 
in plaats daarvan een intieme psalm, over kennen en je gekend weten 
door God, die je ten diepste kent. Zelfs tot in de dood zijn wij door God 
gekend. Voor deze zondag draagt Kerk in Actie als thema aan: ‘Ik ben er 
voor jou’. Zeven keer barmhartigheid, zodat de ander weet: ‘Ik ben er 
voor jou’. De dichter van Psalm 139 weet: God is met al mijn wegen 
vertrouwd. Zelfs al daal ik af tot in de diepte van het graf. God is trouw. 
Veertig dagen lang zijn wij op weg geweest met de werken van 
barmhartigheid. En nu op paasmorgen vieren we het nieuwe begin dat 
God met heel zijn schepping voor ogen heeft. Wij worden aangespoord 
om trouw te zijn aan de ander, zorg te dragen voor de schepping en ons te 
ontfermen over wie kwetsbaar zijn en aangewezen op onze zorg. 
Barmhartigheid is het waar het ten diepste om gaat. Psalm 139 is ook een 
gebed: Peil mij God, beproef mijn weg, leid mij op een weg die eeuwig is.  
 
      Maarten Diepenbroek 

zondag 4 april – Pasen !!! 



 

 

 
 
 
 
 
 

Credo 
 

Ik geloof dat ik op deze aarde ben 
om iets moois, iets goeds 
van mijn leven te maken. 

 
Ik geloof dat ik de verplichting heb 

iets moois van deze aarde te maken, 
speciaal ook voor anderen. 

 
Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten 

van alles wat deze aarde te bieden heeft, 
maar nooit ten koste van een ander. 

 
Ik geloof dat ik naar de geest van Christus 

moet leven en mijn medemens 
de hand moet reiken, 

door met hem mee te leven, 
en hem begrip en liefde te tonen. 

 
Ik geloof, dat ik door zó te leven 

mijn leven zin geef; en dan 
is het leven waard geleefd te worden. 

 
Amen. 



 

 
Amen 

 


