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Voorwoord 
 
Het doet me plezier u en jou dit boekje te kunnen aanbieden. Het is 
een 40-dagenboekje, en niet zomaar één: het is speciaal gemaakt door 
en voor gemeenteleden uit onze eigen protestantse gemeente Didam. 
40 dagen zijn we onderweg naar Pasen. Een tijd van voorbereiding en 
bezinning. Dit boekje wil daarbij behulpzaam zijn. Het kan gebruikt 
worden aan tafel, maar ook in uw stille tijd. Elke dag begint met een 
bijbeltekst. Daarna volgt elke dag een tekst ter overdenking of gebed.  
We wensen u en jou veel leesplezier, een inspirerende 40-dagentijd toe 
en een vreugdevol Paasfeest. 
 
Namens de protestantse gemeente Didam, 
Ds.Rosemarie van der Hucht, febr.2020 
 
Aswoensdag 26 februari lezen: 2 Korinthiërs 5:20—6:2 
Paulus schreef: Wij zijn gezanten van Christus. Namens Christus vragen 
wij: laat u met God verzoenen. Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is 
de dag van de redding. 
 

In katholieke kerken en steeds meer ook in Protestantse kerken 
wordt het begin van de 40-dagentijd (de lijdenstijd of vasten) gevierd 
op Aswoensdag. Traditiegetrouw wordt dan een askruisje gegeven. De 
as wordt gemaakt van de inmiddels verdroogde palmtakken van het 
jaar daarvoor (palmzondag). As is een teken van rouw, verdriet, inkeer 
maar ook van bezinning en ommekeer. Denk bijvoorbeeld aan het 
bijbelboek Jona. De inwoners van Ninevé geven uiting aan hun berouw 
door in zak en as te zitten. As verwijst naar onze sterfelijkheid, en 
naar  ´Heden hosanna, morgen kruisigt Hem´ van Palmzondag.  

Veel christenen vasten in de 40-dagentijd. Zij onthouden zich in 
deze periode vaak van bepaalde gewoontes, zoals alcohol drinken, 
snoepen, maar bijvoorbeeld ook televisie kijken. Ze matigen met eten, 
matigen met gebruik van social media. Soms ook wordt geld gespaard 
voor een goed doel, in een vastenspaarpot. 
 
Rosemarie van der Hucht  



Donderdag 27 februari lezen: Exodus 1:1-22  
Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de 
koning van Egypte hun had opgedragen 
 
In de bres 
In Amsterdam staat een indrukwekkend beeld van een dokwerker. Het 
is een monument dat herinnert aan het verzet van dokwerkers tegen de 
jodenmaatregelen van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. De 
dokwerker van het beeld heeft geen wapen, alleen zijn vuisten, zijn 
eigen lichaam, zijn robuuste verontwaardiging. Hij durft ergens voor te 
staan.  
Als we het nieuws volgen, dan kunnen we onze ogen er niet voor 
sluiten dat er nog altijd machthebbers zijn die talloze mensen 
opofferen uit angst om de greep op hun wereld kwijt te raken. 
Gehoorzamen wij hen ‘omwille van de lieve vrede’?  
Staan we stil bij de vraag wat die vrede inhoudt en tot wiens welzijn 
die er is, dan wordt gehoorzamen soms moeilijk en misschien zelfs 
onmogelijk. De vrouwen uit het Exodusverhaal stonden net als wij voor 
de vraag: Met wat voor soort vrede nemen we genoegen? Op hoeveel 
geweld en onderdrukking mag die vrede gebouwd zijn? Hoeveel mensen 
en welke mensen laten we ervoor creperen? Twee prachtvrouwen – Pua 
(haar naam betekent ‘pracht’) en Sifra (haar naam betekent 
‘schoonheid’) kozen evenals de dokwerkers tegen de dood in voor 
leven, voor toekomst. Ze schuwden daarom burgerlijke 
ongehoorzaamheid niet. 
 
Leen den Besten  



Vrijdag 28 februari lezen: Matteüs 6:1-18 
Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. (…) En jullie Vader die in 
het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 
 
Een milde weg 
Ik kan niet bidden zonder mijn eigen werkelijkheid tegen te komen. 
Bidden betekent voor mij: mijn eigen waarheid aan God laten zien. 
Alleen wanneer ik mijzelf laat zien zoals ik bent, zal ik tijdens het 
bidden innerlijke rust en vrede ervaren. Wat ik God niet laat zien, dat 
mis ik aan eigen vitaliteit. Ik zal Hem niet kunnen ervaren, wanneer ik 
alleen mijn vrome kanten aan God laat zien. Wanneer iemand mij 
vertelt dat hij God niet voelt, vraag ik altijd: Voel je jezelf dan wel? Je 
kunt Hem helemaal niet voelen als jij jezelf niet voelt. Laat ook je 
donkere kanten aan God zien, dan zal het gaan stromen tussen God en 
jou. Wanneer ik alles wat in mij is aan God laat zien, mag ik ervaren 
dat ik onvoorwaardelijk word bemind. 
 
Uit: Boek van Levenskunst, van Anselm Grün  



Zaterdag 29 februari lezen: Dt.30:11-20 
De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u, en 
liggen niet buiten uw bereik. 
 
Een zegen 
Al wat een mens geluk kan geven 
draag je van binnen met je mee: 
zoek het niet hoog of over zee, 
het staat in je hart geschreven. 
 
Een stem is het, ons doorgegeven, 
die zegt: Ik zal er zijn voor u. 
Laat je gezeggen hier en nu, 
en kies de ware weg ten leven. 
 
Wie antwoord aan de stem durft geven, 
weet zich geborgen en bemind, 
ontvangt de vrijheid als een kind 
en wordt voor anderen tot zegen! 
 
Uit: Vragen naar de ander, van Arda de Boer-v.Veen  



 
 
Zondag 1 maart lezen: Exodus 3:1-6 
De Heer sprak tegen Mozes: Ik ben de God van je vader, de God van 
Abraham, de God van Izaäk en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn 
gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 
 
In de woestijn 
De woestijn is de plek aan de marge van de samenleving. De plek waar 
het leven is teruggebracht tot een noodzakelijk minimum. De plek waar 
je volgens de profeten kunt leren, waar het in het leven werkelijk op 
aan komt. Aan de rand, in de marge van de samenleving, wordt 
openbaar wat er in het geheel aan de hand is. Dat is de idee achter de 
woestijn als leerschool voor profeten. Dat is ook de ervaring van hen 
die ziek zijn, gehandicapt, baanloos, op de vlucht, asiel zoeken, 
zwervend door de stad, of hoogbejaard. Wie zich in de marge bevindt, 
kan alleen al door de afstand vaak helderder zien wat er in het 
centrum gaande is dan wie daar middenin zit.  
In de Bijbel is de woestijn niet de plaats waar we van de wereld afzien, 
maar haar leren doorzien. Ze is de plek die ons de ware oases doet 
ontdekken, de plek waar we oog kunnen krijgen voor de breukvlakken 
in het bestaan en het inzicht dat keuzes niet ontlopen kunnen worden. 
Ze is de plek waar we de macht van het Niets kunnen peilen als dé 
bedreiging van het menselijk bestaan. Ze is de plek waar onze ogen 
open kunnen gaan voor de verschrikkingen van het centrum, voor de 
macht van het geld, de technologie, de vitale eigenbelangen, het 
zinloos voortjagen. Ze is de plek waar we kunnen leren weerstand te 
bieden aan wat weerstaan moet worden. 
 
Leen den Besten  



Maandag  2 maart lezen: Joh.14:1-7 
Toen zei Thomas: ´We weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe 
zouden we dan de weg daar heen kunnen weten?´ Jezus zei: ´Ik ben de 
weg, de waarheid en het leven.´ 
 
Gebed 
Heer, mijn God, 
Ik weet niet waar ik heen ga. 
Ik ken de weg niet die voor me ligt. 
Ik kan niet met zekerheid zeggen 
waar hij zal eindigen. 
Ook ken ik mezelf niet echt, 
en als ik denk dat ik uw wil volg, 
dan betekent dat nog niet, 
dat ik dat ook werkelijk doe. 
Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen 
U in feite ook behaagt. 
En ik hoop in dat verlangen te leven 
bij alles wat ik doe. 
Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen. 
Als ik dit doe, dan weet ik, 
dat Gij mij zult leiden langs het rechte pad, 
hoewel ik er misschien niets van begrijp. 
Daarom zal ik altijd op U vertrouwen, 
ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood. 
Ik zal niet bang zijn, 
want Gij zijt steeds bij mij, 
en Gij zult mij nooit aan mijn lot overlaten 
om mijn gevaren alleen te doorstaan. 
 
Uit: In gesprek met de stilte, van Thomas Merton  



Dinsdag 3 maart lezen: Ps.91:  
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik bij je zijn, je 
bevrijden en met roem overladen. 
 
Geroepen tot volk van God 
Alle zondagen van de veertigdagentijd hebben een of meerdere 
psalmen die er als passend bij zijn gezocht. De eerste zondag is 
genoemd naar het bovenstaande vers uit Psalm 91.  
40 jaar heeft Mozes in den vreemde verkeerd, als hij (Ex. 3:1-18) door 
de HEER wordt geroepen. Alles behalve een jonge God die zich 
opmaakt voor de Olympische spelen. Maar God weet wie Hij nodig 
heeft: een zachtmoedige knecht, die de schapen kan hoeden. Ook in de 
woestijn. Ontroerend is het hoe Mozes tegen zijn roeping ingaat als 
onbekwaam voor zijn ambt. Maar God zegt: “Ik ben die er zijn zal” – 
daar moet en kan hij het mee doen. 
Ten diepste wordt daar in de woestijn Israël geroepen, om volk van 
God te zijn. En wie geroepen wordt, krijgt de duivel op zijn dak die 
fluistert: ‘Je weet natuurlijk dat dat mooie verhaal van jou flauwekul 
is.’ Ook Jezus is dit niet bespaard gebleven na 40 dagen woestijn. Waar 
Hij dan op terugvalt is niet zichzelf, maar een woord uit Israëls Schrift. 
Niet onze eigen kracht, maar de woorden van God zijn het die ons 
bewaren. Lees ze af en toe, bijvoorbeeld Psalm 91! 
 
Wessel ten Boom 
  



Woensdag 4 maart lezen: Exodus 2: 23-25  
De Israëlieten gingen onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en 
hun hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten. 
 
SOS 
In de song ´Rescue´ zingt Lauren Daigle :  
 
You are not hidden. 
There's never been a moment, you were forgotten 
You are not hopeless, though you have been broken, 
Your innocence stolen. 
I hear you whisper underneath your breath 
I hear your SOS, your SOS 
I will send out an army to find you 
In the middle of the darkest night 
 
(Lauren Daigle was als tiener twee jaar ziek. Ze kon in die zware tijd 
niet naar school.  Haar moeder stelde voor dat zij zangles nam. Muziek 
en geloof werd toen een houvast voor Lauren. Ze is internationaal 
doorgebroken met haar muziek. ) 
 

In ´Rescue´ spreekt God tot mensen in de diepte van het 
bestaan. Hoe diep we als mens ook zitten, hoe gebroken we ons ook 
voelen, God spreekt: ´Je bent gezien, Ik hoor je fluisteren, zuchten, Ik 
hoor je SOS, Ik stuur een leger naar je toe, Ik zal je redden, Ik ben je 
schuilplaats.´  

Het volk Israël heeft het zwaar in Egypte: ze worden verdrukt, 
moeten dwangarbeid doen. Dan roept het volk tot God. In Exodus 2:24 
lezen we dat God een God is die hoort. Daar kunnen we ons aan 
vasthouden. 

 
Rosemarie van der Hucht  



Donderdag 5 maart lezen: Hebreeën 1:23-27 
Door het geloof verliet Mozes Egypte zonder angst voor de woede van 
de koning. Hij volhardde als zag hij de Onzienlijke. 
 

Gedicht: 
Heer, U laat zich zien aan Mozes, 

in het vuur van de braambos. 
Schoorvoetend staat hij daar, 

zonder sandalen, vertrouwend op U. 
Heer, zoals Mozes voor U staat bij de braambos 

zo staan wij nu ook voor U, 
ons oog op U gericht. 

 
Geef ons de voeten van Mozes, 

eerbiedige voeten, eeltige voeten 
die kunnen gaan waar ze moeten gaan. 

Geef ons de mond van Mozes, 
niet om mooi te kunnen spreken, 

maar om te zeggen waar het op staat. 
 

Geef ons het hart van Mozes, 
een hart van vuur, 

groot en sterk, 
waar wel een heel volk in past. 

Een hart met durf, 
een hart dat klopt en klopt met liefde. 

 
(Berthe van Soest)  



Vrijdag 6 maart lezen: Hebreeën 4:14-16 
Jezus kan met onze zwakheden meevoelen, juist omdat Hij, net als 
wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet 
vervallen is tot zonde. 
  
Wie zijn we? 
Gedurende ons korte leven wordt veel van ons gedrag bepaald door de 
vraag: ´Wie zijn we?´ Ofschoon we deze vraag zelden letterlijk stellen, 
beïnvloedt zij vele van onze dagelijkse beslissingen. De drie 
antwoorden waar we ons over het algemeen door laten leiden zijn: 
´Wij zijn wat we doen, we zijn wat anderen over ons zeggen, we zijn 
wat we hebben.´ Of anders gezegd: ´Wij zijn ons succes, onze 
populariteit en onze macht.´ Het is belangrijk in te zien hoe broos een 
leven is, dat afhankelijk is van succes, populariteit en macht. Jezus is 
gekomen om ons te verkondigen, dat een identiteit gebaseerd op 
succes, populariteit en macht een valse identiteit is, een illusie! Hij 
zegt luid en duidelijk: ´Je bent niet wat de wereld van je maakt, je 
bent een kind van God.´ 
 
Henri Nouwen  



 
Zaterdag 7 maart  lezen: Mattheüs 4:1-11 
Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om 
door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 
40 nachten had gevast, had Hij grote honger. 
 
Gebed 
Het is verleidelijk om mee te doen, 
te kopen wat anderen kopen, 
te roepen wat anderen roepen, 
ook al vinden we diep van binnen, 
dat dat eigenlijk niet kan. 
 
Het is verleidelijk om de makkelijkste weg te kiezen, 
gewoon wat we gewend zijn, 
lekker veilig en vertrouwd, 
ook al waren we eigenlijk van plan 
om het anders en beter te doen. 
 
Help ons mensen te worden, 
die niet met alle winden meewaaien. 
Geef ons grond onder de voeten, 
houvast om stevig te staan, 
zodat we vasthouden aan onze idealen en goede voornemens 
en mensen worden, die betrouwbaar zijn. 
 
(uit: Zoutkorrel)  



Zondag 8 maart lezen: Exodus 4:18-31  
Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachtten, kwam de 
Heer op hem af en probeerde hem te doden. (Exodus 4:24-26) 
 
Uittocht 
Het boek Exodus (Grieks voor uittocht, uitgang) is in de afgelopen 
decennia sterk gelezen door de bril van het begrip ‘bevrijding’. Ik denk 
dan aan de bevrijding van Nederland van het Duitse juk in 1945 en aan 
de bevrijding van alle maatschappelijk onderdrukten als een belofte 
voor de toekomst. Deze modellen hebben inmiddels veel aan 
overtuigingskracht ingeboet, wat de kans biedt om met nieuwe oren 
naar Exodus te luisteren.  
De HEER wil Mozes doden. Het doet onmiddellijk denken aan Jezus die 
verhoogd werd aan het kruis. Even onbegrijpelijk moet hij die vrijheid 
brengt, zelf sterven. Waarom?  
De meest voor de hand liggende verklaring is dat Mozes was ‘vergeten’ 
zijn eigen zoon te besnijden, zoals blijkt uit het aansluitend 
daadkrachtige optreden van (de heidense!) Zippora. Was heel die 
bevrijding van Israël ergens misschien toch nog een ‘heidens’ project in 
Mozes’ ogen? Hij, de grote roerganger die meer met God onder een 
hoedje speelde dan met zijn arme volk? 
Ik denk dat het nog dieper gaat: Mozes moest leren geen steek beter te 
zijn dan de farao. God zelf heeft zijn hand in ons leven en ons sterven.  
Alleen Hij die bereid was het uiterste te lijden, kon ons bevrijden. Daar 
begint onze uittocht. 
 
Wessel ten Boom  



Maandag  9 maart lezen: 1 Thessalonicenzen 1:1-7 
Paulus schreef aan de Thessalonicenzen: Onder zware beproevingen 
hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest. Zo 
bent u een voorbeeld voor alle gelovigen geworden. 
 
Wordt mijn naaste 
Ergens, iemand heeft naar je gevraagd 
Ergens, iemand laat je komen 
Ergens, iemand legt beslag op jou 
Hij daagt je uit 
Hij roept je op 
Hij laat je meer doen dan je van jezelf zou denken 
Hij zegt tegen jou 
Kom uit jezelf 
En wees naast me, 
Wordt mijn naaste 
Als zijn roepen bij je aankomt 
Zet je alles overboord 
Geen redeneren 
Geen verstand 
Geen stand zal hier dan gelden 
Alleen het hart 
 
(uit: Ik neem een woord)  



Dinsdag 10 maart lezen: Exodus 5: 1-23, 6:1 
De koning van Egypte zei: ´Mozes en Aäron, hoe durft u het volk van 
zijn werk te houden? Vooruit aan het werk!´  
 
Nobody knows 
Nobody knows the trouble I've seen; 
Nobody knows but Jesus. 
Nobody knows the trouble I've seen; 
Glory, Hallelujah! 
Sometimes I'm up, sometimes I'm down; 
Oh, yes, Lord. 
Sometimes I'm almost to the groun', 
Oh, yes, Lord. 
 

Deze oude negro-spiritual werd vroeger gezongen door de slaven 
in de V.S., die op de plantages aan het werk waren. In de woorden 
klinkt vertrouwen en geloof. Wat we ook meemaken, Jezus kent onze 
situatie als niemand anders.  

Gaan we door een donker dal, worden we verdrukt, misschien 
voelen we ons door niemand anders begrepen. Verdriet en verlies kan 
eenzaam maken: je hebt het gevoel dat niemand echt verstaat wat het 
voor jou betekent. Maar we zijn niet alleen.  

In Exodus lezen we hoe Mozes de farao vraagt om het volk te 
laten gaan. Maar in plaats van het slavenwerk te verlichten, maakt de 
farao het slavenwerk nog zwaarder. De Israëlitische opzichters doen 
hun beklag bij de farao, maar die heeft geen oren naar hun verhaal. 
Dan doen ze hun beklag bij Mozes. Mozes gaat met de klacht naar God 
toe. En God antwoordt: ´Nu zul je zien wat ik de Farao ga doen.´ God 
laat het er niet bij zitten. Hij staat op voor mensen, voor zijn volk.  

 
Rosemarie van der Hucht  



Woensdag 11 maart lezen: Job 19:25-27 
Job zegt: Ik weet, mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde 
ingrijpen. 
 
Gebed 
God, laat ons nooit de moed verliezen, 
die kleine vlam diep van binnen, die ons kracht geeft. 
Als wanhoop het vuur van de hoop driegt te doven,  
blaas het dan aan door middel van mensen, 
die in uw geest leven en werken, 
en geef dat ook wijzelf de hoop levend houden 
door licht te zijn voor mensen, 
die de moed verliezen, 
omdat het zo donker is in hun leven. 
 
Herkomst: onbekend  



Donderdag 12 maart lezen: lezen: Exodus 2:11-22  
Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen 
van zijn volk op. 
 
Dienen 
Mozes stelde zijn leven in dienst van zijn volk. Zijn leven was dienen. 
Dienen heeft enkele belangrijke aspecten. Dienen begint met zien: zien 
wat er gaande is; de ander zien, niet als je concurrent, je 
tegenstander, je vijand, maar als je broer, je zus. Dienen is geen zaak 
van mooie woorden. Het is eerst en vooral een zaak van daadwerkelijk 
opkomen voor de kwetsbare, de weerloze. Soms zijn daarbij woorden 
nodig, soms alleen maar het doen. Niet op een eigengereide manier, 
niet roekeloos, maar weloverwogen en in bescheidenheid. 
Dienen begint met luisteren. Daarover een kort verhaal. 
Een meisje vond een spiegeltje in het zand van de woestijn. Ze keek 
erin en zag een meisje. Ze stak haar tong uit, dat meisje ook. Ze 
lachte, het meisje lachte terug. Toen begreep ze dat zij het zelf was. 
Wonderlijk. Ze werd er stil van. Lang keek ze naar haar eigen gezicht. 
Twee ogen, zei ze. Twee oren. En toch maar één tong? ‘Moeder, 
moeder’, riep ze, ‘waarom twee ogen en twee oren?’ ‘Om scherp te 
kunnen zien en horen’, zei moeder. ‘Maar waarom dan maar één 
mond?’ Dat wist moeder niet en vader evenmin. ‘Ga naar de wijze in 
het dorp’, zeiden ze. En die vertelde: ‘De mens heeft twee oren en 
toch maar één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te spreken.’ 
Luisteren is niet vrijblijvend. Het vraagt om adequaat handelen.  
 
Leen den Besten  



Vrijdag 13 maart lezen: Joh.2:23-3:8 
Jezus zei: Waarachtig, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw geboren 
wordt, kan het koninkrijk van God zien. 
 
Ontdek je ware gezicht 
Een principe voor onze levensweg is: laat je leven niet bepalen door 
anderen. Laat je door anderen niet voorschrijven welke weg je moet 
gaan. Ga je eigen weg. Word jezelf. Ontdek de oorspronkelijke en 
onvervalste persoon, die God met jou heeft bedoeld. En heb de moed 
om datgene wat oorspronkelijk is te realiseren. Wie was jij, voordat je 
ouders jou hebben opgevoed? Wie was jij in God, voordat je werd 
geboren? Herinner je je goddelijke kern. Als je daarmee in contact 
komt, kun je je eigen weg in vrijheid gaan. We tonen ons ware gezicht 
niet altijd, we kennen het vaak niet eens. Toch is dat juist onze 
levenstaak: ontdek je ware gezicht! Wanneer je door het gelaat van 
Jezus jouw oorspronkelijke gezicht ontdekt, dan zal er van jou een 
genezende invloed op jouw omgeving uitgaan. 
 
Uit: Boek van Levenskunst, van Anselm Grün 
 
Gebed 
Jezus, onze hoop, 
Door uw evangelie beseffen wij, dat God het geluk voor ons wil, zelfs in 
duistere momenten. Vrede in ons eigen hart kan het leven mooi maken 
voor de mensen om ons heen. 
 
Van: Broeder Roger  



Zaterdag 14 maart lezen: Klaagliederen 3:22-26 
Zonder einde is de genade van de HEER, onuitputtelijk is zijn 
medelijden. Elke morgen schenkt God nieuwe weldaden. – Veelvuldig 
blijkt uw trouw! 
 
Hoop 
In de 40- dagentijd, gaan wij op weg naar Pasen. Gelegenheid om je 
voor te bereiden, te bezinnen, vasten, tot rust komen, ruimte maken 
om zo in contact te komen met God. 
 
Als belofte kregen wij mee:  “ik ben er”. “Uw naam is: Ik ben en ik zal 
er zijn”. Zijn nabijheid in de verlatenheid en in het lijden geeft 
mensen hoop. Tegen alle weerstand in mogen wij vasthouden aan die 
gedachten dat God er voor ons is. 
 
Met Pasen vieren wij de opstanding uit de dood. Het kruis en de 
opstanding horen bij elkaar. Zonder kruis is opstanding iets 
wereldvreemds. Zonder opstanding, worden kruis, verdriet en pijn een 
gebeuren zonder Hoop. 
 
Maar......het laatste woord is aan de Eeuwige. Het leven geeft ons de 
gelegenheid om ons te ontwikkelen zoals wij bedoeld zijn. Hier is 
wilskracht voor nodig. 
Goede vastentijd. 
 
Dieneke Ros-Mullink  



Zondag 15 maart lezen: Exodus 6:2-12 
Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar 
hem luisteren, moedeloos als ze waren. 
 
Gebed 
Ik zal er zijn, is uw naam.  
Licht bent U in onze duisternis.  
Soms vinden wij het fijner  
in het schemerdonker te blijven.  
We weten wat we hebben,  
maar niet wat er komen gaat.  
We geloven het wel.  
Geloof ik het wel?  
Durf ik te vertrouwen op Uw naam, ´Ik zal er zijn´?  
Ben ik er voor U en U voor mij?  
Soms breekt Uw licht in mij door.  
Licht dat mij moed geeft  
achter mijn droom aan te gaan. 
 
Herkomst: onbekend  



Maandag 16 maart lezen: Matteüs 17:1-13 
Jezus nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg 
op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante. 
 
Stilte 
Als je je terugtrekt op een stille plaats, kan het zijn, dat je het lawaai 
van je wereld meeneemt, dat het helemaal niet zo prettig is om met 
alles geconfronteerd te worden wat er in je boven komt. En het duurt 
even voor je je hebt vrij gemaakt van de problemen van alledag. Pas 
dan begint de innerlijke terugtocht. Je komt in aanraking met jezelf, 
je ontdekt wat diep in je hart leeft. Je herkent je diepere waarheid. 
Die is soms pijnlijk. Maar als je haar onder ogen ziet en aanbiedt aan 
God, die je zo accepteert als je bent, dan ervaar je tevens een 
innerlijke vrijheid en vreugde. Je ontdekt misschien een innerlijke bron 
die nooit opdroogt. 
 
Uit: 50 engelen voor het jaar, van Anselm Grün 
 
Kroon 
Er is een verhaal over een kroon die zo zwaar was dat hij alleen 
gedragen kon worden door iemand die in staat was te leven zonder ooit 
te denken aan de schittering ervan 
 
Uit: Merkstenen, van Dag Hammerskjöld  



Dinsdag 17 maart lezen: Lucas 22:28-34 
Jezus zei tot Simon Petrus: Ik heb voor je gebeden, opdat je geloof 
niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet 
jij je broeders sterken. 
 
Een echt mens 
Mandela van Zuid-Afrika heeft jarenlang gevangen gezeten op het 
Robbeneiland. Ontvluchten was niet aan de orde. Onmogelijk. Dagelijks 
werd hij bewaakt door een blanke. Al die jaren werd hij door een en 
dezelfde geschaduwd bij alles wat hij deed. Bij het luchten, bij het 
eten, bij het slapen. En hoewel ze elkaar zoveel jaren kenden en 
schijnbaar als vrienden met elkaar omgingen, bleven ze tegenstanders. 
Dat dacht tenminste de blanke bewaker. Toen Mandela werd beëdigd 
als president, werd de blanke bewaker uitgenodigd op de eerste rij op 
het podium plaats te nemen. Na afloop van de plechtigheid zei de man 
met ontroering in zijn stem: ´Nu weet ik wat Mandela verstaat onder 
verzoening.´ 
 
uit: Kiezels, Piet van de Ree 
 
Berg 
Meet nooit de hoogte van de berg vóór je de top bereikt hebt. Pas dan 
zie je hoe laag hij was. 
 
Uit Merkstenen, van Dag Hammerskjöld  



Woensdag 18 maart lezen: Psalm 86 
Wijs mij Uw weg, Heer, laat mij wandelen op het pad van Uw 
waarheid, richt mijn hart onverdeeld op U. 
 
Aftellen naar Pasen 
Weet dat ook uit as, een levende kiem, iets nieuws kan groeien 
Veertigdagentijd op weg naar PASEN, langs tekenen van HOOP 
Van week tot week ontsteken we een licht van HOOP We zoeken een 
moment van stilte 
   
40-1 WOESTIJN:  plaats van eenzaamheid, van verwarring 
En toch, een ROOS, als teken van hoop 
Ook de woestijn kan bloeien als een roos 
40-2 LICHT, als de hemel opengaat op de berg 
Even uitgetild boven het alledaagse 
LICHT, als teken van HOOP blijft, ook onder aan de berg 
40-3 VIJGENBOOM: De VIJG als teken van hoop 
Daarmee bouw je aan een rechtvaardige samenleving 
40-4 LIEFDE als teken van hoop 
Je kan op elkaar aan. Liefde maakt sterk, moedig 
40-5 LEVENDE STEEN als teken van hoop 
waarop de opstandingsgemeente is gebouwd 
Waar je omziet naar elkaar 
40-6 EZEL als teken van hoop 
De KONING VAN VREDE houdt intocht op een ezel 
Een teken van hoop, een nederig begin, een rijdier van troost 
Deze zondag van de tweedeling  
HOSANNA wordt overstemd door KRUISIGT HEM! 
En we lopen op de weg naar de uittocht 
De STILLE WEEK breekt aan 
40-7 De HAAN kraait, als teken van hoop 
Het LICHT overwint de duisternis 
De HAAN is ook teken van waakzaamheid 
 
En we geloven , dat niet de duisternis ons leven beheerst maar het 
LICHT van PASEN,  HOOPVOL LICHT!  
En we bekijken ons leven, samenleving, met nieuwe ogen, dromen en 
hopen dat uit de kiem iets nieuws groeien kan, HOOP, ook vandaag! 
 
Käti van Bergen, 2020  



Donderdag 19 maart lezen: Romeinen 12:3-21 
Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot 
bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad 
met kwaad. 
 
Mededogen 
Mededogen – met de ander samenzijn in het lijden – betekent zich 
verbonden weten met degene die gewond is. Maar die verbondenheid 
vraagt, dat we zelf ook kwetsbaar durven zijn. We kunnen de ander 
alleen nabij zijn, als de ander niet langer anders is, maar juist aan ons 
gelijk wordt. Dit is misschien wel de voornaamste reden waarom we 
het soms gemakkelijker vinden medelijden te hebben, dan echt met de 
ander in het lijden samen te zijn. Wie lijdt maakt ons bewust van het 
feit, dat we zelf ook lijden. Hoe kan ik dichtbij een eenzaam mens 
zijn, tenzij ik kan putten uit mijn eigen ervaring van eenzaamheid? Hoe 
kan ik hand in hand gaan met gehandicapten, als ik weiger mijn eigen 
handicaps te erkennen? Hoe kan ik met de armen omgaan, als ik niet 
wil toegeven zelf arm te zijn? 
 
Uit: Hier en nu, van Henri Nouwen 
 
Gebed 
God van troost, door uw heilige Geest vormt u ons hart om. Zelfs in 
onze beproevingen laat U ons groeien in de gemeenschap met U. 
 
Van: Broeder Roger  



Vrijdag 20 maart lezen: Exodus 4: 10-17 
Mozes antwoordde: ´Neemt u me niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen 
goed spreker. Dat is altijd al zo geweest.´ 
 
You say 
In ´You say´ zingt Lauren Daigle:  
 
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough 
Every single lie that tells me I will never measure up 
Am I more than just the sum of every high and every low? 
Remind me once again just who I am, because I need to know (ooh oh) 
You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
You say I am held when I am falling short 
When I don't belong, oh You say that I am Yours 
And I believe (I), oh I believe (I) 
What You say of me (I) 
I believe 
 
Soms kan je het gevoel hebben dat je nooit kan tippen aan wat 
anderen of God van je verwachten. ´Maar´, zingt Lauren: ´U zegt dat 
ik geliefd ben, ook als ik niets voel van binnen. U zegt dat ik sterk ben, 
als ik me zwak voel. U zegt dat U me vasthoudt, als ik voor mijn gevoel 
uit losse eindjes besta.´ 
Mozes gelooft niet, dat hij in staat is te doen wat God van hem vraagt. 
Toch zegt God bij herhaling tegen hem, dat Hij in hem gelooft. Als 
Mozes in discussie blijft gaan, zegt God: ´Je broer Aaron zal je 
steunen. Hij zal voor jou het woord doen bij de farao.´  
Roeping kan eenzaam maken. Maar God zegt tegen ons: ´Ik geloof in 
jou. Ik stuur mensen op je weg, die naast je gaan staan en als een 
broer of zus voor je zijn.´  
 
Rosemarie van der Hucht  



 
Zaterdag 21 maart lezen: Filippenzen 3:1-9 
Paulus schreef: ´Alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus 
Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik 
alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus 
winnen en één met Hem zijn.´ 
 
Onverschilligheid 
Ik heb altijd geloofd dat het tegengestelde van liefde niet haat is, maar 
onverschilligheid, het tegengestelde van kunst niet lelijkheid maar 
onverschilligheid, het tegengestelde van leven niet dood, maar 
onverschilligheid jegens beide; het tegengestelde van vrede niet 
oorlog, maar onverschilligheid naar beide. Het tegengestelde van 
cultuur en schoonheid, edelmoedigheid is onverschilligheid, dat is de 
vijand. Alleen als we herinneren is er een kans. 
 
Van: Elie Wiesel  



Zondag 22 maart lezen: Exodus 7:8-25 
De Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen de Farao: De Heer, de God van de 
Hebreeën heeft mij naar u toegestuurd om te zeggen: Laat mijn volk 
gaan om mij in de woestijn te vereren. 
 
Amenhoteps verhaal 
Ik ben Amenhotep. Ik ben dienaar van de koning van Egypte. Daar ben 
ik trots op. Ik geloof dat Farao god is op aarde en ik mag hem dienen. 
Enige tijd geleden kwamen er twee wonderlijke mannen op het 
spreekuur. Een herder met een herdersstok en iemand die het woord 
deed. Die herder zag eruit als een god en die man naast hem als zijn 
profeet. Ze vroegen farao om het slavenvolk te laten gaan. De 
brutaliteit! Je denkt toch niet, dat de koning zo dom is om dat toe te 
staan. Hij kan die mensen bijna voor niets laten werken. Dat is goed 
voor onze economie. De koning lachte hen uit. Toen gooide die herder 
zijn herdersstok op de grond. En geloof het of niet: die stok veranderde 
zomaar in een slang. Maar je moet niet denken dat dat indruk maakte. 
Wij kunnen er ook wat van. Iedereen die om de koning heen stond 
gooide ook zijn staf op de grond. Opeens waren er overal slangen. Maar 
toen at de slang van die herder al die andere slangen op. Farao 
knipperde niet eens met zijn ogen. Die twee gingen af door de zijdeur. 
Maar ik was er niet gerust op. Zeker niet toen het water van onze rivier 
de Nijl de volgende dag zo rood als bloed was. Het stonk verschrikkelijk 
en de vissen gingen dood. Niemand kon meer baden en drinken. En wie 
stond naast de rivier? Die man met zijn herdersstaf! 
 
(uit: De Eerste Dag)  



Maandag 23 maart lezen: Ps.122: Verheugd was ik toen ik hoorde: 
´Wij gaan naar het huis van de HEER´ en Ps.87: Welk volk ook, het is 
hier geboren, de Allerhoogste houdt Sion in stand. 
 
Om Hem te vereren… 
Zondag Laetare (verheug u!), het feestelijke midden van de 
veertigdagentijd, heeft beide aangegeven psalmen in zijn gevolg. 
Wanneer wij deze verbinden met Ex. 7 krijgen wij een wijde blik in wat 
wij zondags doen. 
Ook ik heb lange tijd gedacht dat het echte werk van God niet op 
zondag maar door de week moest gebeuren, en keek eigenlijk een 
beetje neer op al dat religieuze gedoe. Toch ligt er een diepe waarheid 
wat Mozes tegen farao moet zeggen: ‘Laat mijn volk gaan, om mij in de 
woestijn te vereren’ (Ex. 7:16). Zeker, Israël mag uitzien naar een land 
van melk en honing! Maar de kern van zijn bestaan is de dienst aan de 
HEER. Wat blijft er over van al dat stoere werk, als wij God niet meer 
aanbidden? Het verzandt in hoogmoed of lamlendigheid. 
De pelgrimspsalmen, waarin het opgaan naar Jeruzalem wordt 
bezongen om de HEER te ontmoeten, laten zien hoe juist in onze 
religieuze dienst een ongehoorde vreugde levend wordt gehouden: elk 
volk is in Sion geboren, zegt Ps. 87. Elk volk hoort bij deze God thuis. 
We zien dat nog niet, maar niet voor niets is Jezus naar dát huis 
opgegaan. 
 
Wessel ten Boom  



Dinsdag 24 maart lezen: 1 Petrus 4:7-11 
Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om 
de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods 
veelsoortige gaven betaamt. 
 
Gebed 
Kom in ons midden, geest van opstandigheid,  
die ons de moed schenkt om in te gaan  
tegen alles wat kleineert,  
tegen alles wat het uitzicht beneemt,  
tegen alles wat misbruikt en schendt,  
tegen alles wat onvrede brengt. 
 
Kom in ons midden, geest van opstandigheid,  
die ons de kracht geeft om mee te werken  
aan alles wat gerechtigheid bouwt,  
aan alles wat tranen droogt,  
aan alles wat leven bevordert,  
aan alles wat strijdt tegen de dood. 
 
Kom in ons midden, geest van opstandigheid,  
die ons leert geloven in alles waarin liefde woont,  
in alles wat kloven overbrugt,  
in alles wat verzoening brengt,  
in alles wat Christus de mensen heeft geboden. 
 
Uit: Vol van Geest, van Alfred C.Bronswijk  



Woensdag 25 maart lezen: Jesaja 42:1-4 
Hier is mijn dienaar, Hem zal Ik steunen, Hij is mijn uitverkorene, in 
Hem vind Ik vreugde. Het geknakte riet breekt Hij niet af, de 
kwijnende vlam zal Hij niet doven. 
 
Verlangen 
40 dagen, 40 jassen… 
Uittrekken, afdoen, teruggeven. 
Het Licht van kerst wil nog steeds naar binnen, naar m’n hart. 
Jassen beschermen, schermen af, houden tegen wat verwarmen wil. 
Heel voorzichtig mogen ze 1 voor 1 worden afgelegd, ik geef ze aan 
Jou en jou. Wat overblijft is kwetsbaar, puur. 
 
Daar kan het Licht van hoop en liefde in vertrouwen voluit gaan 
schijnen. Bij mij en bij jou. 
Samen durven we deze stap in het diepe aan. 
Ik ga kwetsbaar mee met jou en jij met mij. 
Samen staan we op,  
in de paasnacht ontvangen we opnieuw doopwater, 
voelen we opnieuw verbinding met elkaar en met de eeuwige. 
“Ik zal er zijn”… Voldoende om van te leven. Samen. 
 
40 jassen uitgedaan. Het wordt steeds warmer. 
Deze bescherming verliest zijn kracht. 
We mogen kwetsbaar opstaan en samen verlangen blijven koesteren. 
Hoop vasthouden. Eén worden met onszelf. 
Bevrijd van verwachtingen die het leven vaak vraagt ruimte maken om 
werkelijk lief te kunnen hebben. 
40 dagen en 40 nachten zoeken, loslaten en toegroeien naar het licht 
van Pasen dat voluit in en door ons wil schijnen! 
 
Desiré Wenting  



Donderdag 26 maart lezen: Joh.14:17-21 
Jezus zegt: Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie. 
 
Sjaloom 
Waar het verhaal van bevrijding klinkt, daar komen mensen tot 
zichzelf. Het verhaal bemoedigt en leert ons samen mens te zijn. 
Samen mens zijn omdat gemeenschap helend werkt. Samen eten, 
samen vieren, samen brood en wijn delen, samen bidden en zingen, 
samen je inzetten voor datgene wat ons hart juist vindt: de vrede, de 
shalom. In dat woord shalom zit alles wat heel maakt. Het is een 
visioenwoord waar de vrede van afstraalt. Shalom staat voor ´mensen 
uit één stuk´, mensen die niet tevreden zijn met hoe het is. Niet 
omdat ze zwartkijkers zijn, maar omdat ze van het leven houden. 
Omdat ze weten dat er Iemand in hen en deze wereld werkt, die 
andere maatstaven hanteert dan de macht van de euro of de dollar en 
de waanwijsheid van de oorlog. 
 
Uit: Vrede en alle goeds´, van Jurjen Beumer  



Vrijdag 27 maart lezen: Exodus 3:1-12  
Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de 
Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn.’  
 
Geroepen worden 
God heeft de ellende waarin de Israëlieten verkeren gezien en Hij trekt 
zich hun lot aan. Hij wil omkeer brengen in hun situatie en doet daarbij 
een beroep op Mozes. ‘Ik stuur jou naar de farao om mijn volk uit 
Egypte weg te leiden.’  
God heeft mensen nodig om bijstand te verlenen in situaties waarin 
wordt geleden. Zij zijn Zijn handen en voeten. Gods onvoorwaardelijke 
liefde voor de schepping kan niet zichtbaar worden wanneer mensen 
zich neerleggen bij de kale, koude feiten van de dag. Wanneer ze 
wegzakken in moedeloosheid of onverschilligheid. Ook vandaag doet 
God een beroep op mensen, op u en mij, om samen te werken voor een 
betere wereld. 
‘Maar wie ben ik dat ik daarbij Gods helper mag zijn?’ Deze vraag kan 
opkomen wanneer we geneigd zijn te groot te denken of te veel 
belemmeringen zien. Denk echter niet te klein over uzelf. Ieder mens 
is gezegend met talenten. Doe wat uw hand te doen vindt in uw naaste 
omgeving. Kijk naar wat zich aandient in elke nieuwe dag en weet dat 
u het niet alleen hoeft te doen. Gods levenskracht zal bij u zijn. 
 
kerkelijk werker Meinie Visser  



Zaterdag 28 maart lezen: Hebreeën 10:23-25 
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we 
hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. 
 
Optimisme en hoop 
De woorden optimisme en hoop schoten mij te binnen toen ik het 
prachtige interview zag met de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond 
Tutu. Tutu werd gevraagd hoe het toch kwam dat hij altijd zo 
optimistisch was. Wordt hij nooit moe van het voortdurende geweld in 
Afrikaanse landen, de eindeloze en uitzichtloze armoede, het 
plunderen van het continent, de desastreuse gevolgen van 
klimaatverandering? Tutu antwoordde met getuite lippen, glinsterende 
ogen en een aanstekelijke glimlach: ´het is geen optimisme wat je 
ziet, maar hoop. Hoop gebaseerd op mijn geloof. Mijn geloof wat me 
vertrouwen geeft in het goede van de mens en de rotsvaste overtuiging 
dat we uiteindelijk de goede weg vinden, welke dat ook moge zijn.´ 
 
Van: Jack Ham  



Zondag 29 maart lezen: Exodus 9:13-35 
De Heer zei tegen Mozes: wacht de farao morgen in alle vroegte op en 
zeg tegen hem: ‘Dit zegt de Heer: Laat mijn volk gaan.’ 
 
Onverzettelijke machten 
Bevrijding, uittocht uit het land van angst, haat, schuld, eenzaamheid, 
doemdenken, consumentisme, verslaving of onverschilligheid gaat niet 
zonder slag of stoot. Dat is ook wat in de verhalen in het boek Exodus 
als het ware wordt gesymboliseerd. Aan bevrijding, aan leven in 
vrijheid, gaat verzet tegen de machten van het kwaad vooraf. Die 
machten bieden op alle mogelijke manieren weerstand, want ze 
beseffen dat het met hun macht gedaan is, zodra bevrijding en vrijheid 
gestalte hebben gekregen. 
Mozes wist zich geroepen om bevrijding voor zijn onderdrukte 
volksgenoten te bepleiten. De machthebber had er geen boodschap 
aan. Hij verzette zich met hand en tand tegen de bevrijding van 
zichzelf en zijn onderdanen. Pas nadat hij was geconfronteerd met tien 
slagen, zag hij zich genoodzaakt gerechtigheid te doen. 

 
Leen den Besten  



Maandag 30 maart lezen: Ps.43  
Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak… Wat ben je 
bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij… 
 
Zijn recht verwachten 
Het is onbegrijpelijk dat Jezus’ gang naar Jeruzalem eindigde zoals hij 
is geëindigd: Hij die helemaal vertrouwde op Gods Woord, ja, die één 
was met de Vader – juist Hij moest eindigen aan het kruis. Juist Hij die 
het Goede zelf was mocht geen plaats hebben op deze aarde. Het is 
even onbegrijpelijk als dat farao zijn eigen volk liever door donder en 
bliksem en hagel naar zijn grootje laat gaan, dan het Israël van deze 
vreemde HEER naar het beloofde land (Ex. 9:13-35). 
We zeggen al gauw dat we God niet begrijpen. Maar begrijpen we 
onszelf? 
Jezus ging niet boos en verhard zijn einde tegemoet, in een grimmig, 
heldhaftig strijden en zwijgen, maar was tot het uiterste bedroefd.  
 
Bidden wij voor allen die tot in hun ziel om onze wereld bedroefd zijn. 
Bidden wij voor allen die God niet begrijpen en toch zijn recht 
verwachten. 
Bidden wij voor onszelf, dat wij niet verharden en grimmig zijn. 
 
Wessel ten Boom  



Dinsdag 31 maart lezen: Johannes 15:1-8 
Jezus zei tegen zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader 
is de wijnbouwer. Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie. 
 
The Passion 2020 in Roermond  
Wethouder Angely Waajen van Roermond zegt: “Het is een bijzondere 
eer om als eerste zuidelijke stad van Nederland The Passion te mogen 
ontvangen. En dat ook nog in het jaar waarin Roermond onder andere 
800 jaar Munsterkerk en 75 jaar bevrijding viert. Het Munsterplein en 
de vele karakteristieke plekken van Roermond zullen deze tiende editie 
van het muzikale paasevenement bijzonder sfeervol maken. Samen met 
de makers van het programma streven we naar deelname uit alle 
hoeken van de samenleving.”  
#vrijheidvoorjou 
Met het thema #vrijheidvoorjou staat The Passion dit jaar stil bij 75 
jaar bevrijding. The Passion zal vanuit haar eigen verhaal invulling 
geven aan dit thema; vrijheid en liefde vormen de rode draad in het 
lijdensverhaal van Jezus.  
Arjan Lock, directeur van de EO zegt: “Op veel plekken in Nederland 
zie je de betonnen restanten van bunkers; de symbolen van onvrijheid 
uit een donker verleden. Die onvrijheid is er vandaag de dag gelukkig 
niet meer. We ervaren meer vrijheid dan ooit. En toch voelen veel 
mensen zich gevangen. Gevangen door beperkingen, beschadigde 
relaties of verlies van een geliefde. The Passion vertelt het verhaal van 
Jezus, die perspectief geeft op leven in vrijheid.” 
The Passion wordt op Witte Donderdag 9 april om 20:30 uur 
uitgezonden op NPO 1. 
 
Van: de site van The Passion  



Woensdag 1 april lezen: Johannes 15:9-17 
Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals Ik jullie heb liefgehad. 
 
Met een maaltijd 
Het nieuws bereikt mijn oor: 
Groot zijn de werken van de Heer. 
Met brood en wijn verandert Hij de wereld  
en sticht een gedachtenis waarin Hij leeft. 
Met een teken van zijn liefde vernieuwt Hij  
de verbintenis met zichzelf en degenen die met Hem verbonden zijn. 
Met brood en wijn sterkt Hij ons geloof, bewaart Hij onze liefde, 
beschut Hij onze hoop. 
Met een maaltijd verandert onze zelfzucht in zorg voor anderen.  
Met een maaltijd ervaren we een nieuw bewustzijn. 
Barmhartigheid is het nieuwe motief tot handelen,  
de overvloed van de één leidt  
tot gerechtigheid en gelijkheid voor de ander;  
er is voldoende voedsel voor iedereen. 
Met een maaltijd verandert de wereld. 
 
Gebed:  
Heilige Geest, U opent ons voor vergevende liefde en voor de realiteit 
van het evangelie: Niets is belangrijker dan dat wij de barmhartigheid 
nooit verliezen. 
 
Van: Broeder Roger  



 
Donderdag 2 april lezen: Lucas 21: 1-4 
Jezus zei tegen zijn leerlingen: Ik verzeker jullie: deze arme weduwe 
heeft meer gegeven dan alle anderen. 
 
Land van de toekomst 
Ik droom van een land waar vrede heerst, 
waar mensen elkaar niet kleineren. 
Waar ieder die anders is anders mag zijn 
en mensen elkaar accepteren. 
Een land als een thuis voor iedereen 
waar ieder zijn plek heeft gevonden. 
Waar mensen verschillen en vrij kunnen zijn 
en toch met elkaar verbonden. 
Een land als een tuin waar ruimte is, 
waar aandacht en openheid bloeien. 
Waar ieder vertelt wat hem boeit en beweegt, 
waardoor er begrip kan gaan groeien. 
Ik droom van een land dat toekomst heeft, 
waar mensen een ander waarderen. 
Waar huidskleur of mening geen stoorzender zijn 
en mensen elkaar respecteren. 
 
Uit: Kiezels, Greet Brokerhof-van der Waa  



Vrijdag 3 april lezen: Exodus 16:1-16 
Daar in de woestijn begon het volk zich te beklagen. Had de Heer ons 
maar laten sterven in Egypte! 
 
Geloofsgemakszucht 
We leven in een samenleving waarin God steeds meer de ongemiste 
afwezige is. Op geen enkel terrein van onze dagelijkse 
verantwoordelijkheid hebben we hem nog nodig. We missen hem 
daarom niet. In die situatie is het terugverlangen naar wat het 
Exodusverhaal ‘de vleespotten van Egypte’ noemde heel begrijpelijk en 
verleidelijk voor onze geloofsgemakzucht.  
Eens bood de kerk zekerheid en geborgenheid in de 
geloofsgemeenschap. Alles wat mensen moesten geloven, alles wat ze 
moesten doen, werd hen aangeboden. Ze hoefden geen eigen initiatief 
te ontwikkelen. Nu, in de verduistering van de aanwezigheid van God, 
hebben wij geen zekerheid meer, zelfs niet voor de volgende dag. 
Want elke dag opnieuw moeten we zelf er op uit om het brood van 
onze bestaanszekerheid te zoeken. Als wij het  - voor onze rust – tot de 
volgende dag willen bewaren, is het al bedorven. 
Dat is het leefpatroon van de christen in onze westerse samenleving: 
elke dag opnieuw zoeken, steeds weer experimenteren vanuit je 
geloof, steeds in nieuwe situaties je eigen verantwoordelijkheid durven 
nemen. Dat maakt het bestaan van de mens tot een spannend 
gebeuren. Het geloofsverhaal van Israël zegt dat als we het erop wagen 
elke dag erop uit te trekken om het brood van het leven te 
verzamelen, dit brood ons door God gegeven wordt. 
 
Leen den Besten  



Zaterdag 4 april lezen: Johannes 9:1-12 
De leerlingen vroegen: Hoe komt het dat deze man blindgeboren is? 
Heeft hij gezondigd of zijn ouders? Jezus zei: ´Hij niet en zijn ouders 
ook niet. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.´ 
 
De drie zeven 
Er komt een man op bezoek bij een oude wijze: ´Meester, ik moet u 
vertellen hoe één van uw leerlingen zich gedraagt…´ ´Ik snoer je 
onmiddellijk de mond!´, valt de wijze hem in de rede. ´Heb je datgene 
wat je me wilt vertellen door de drie zeven gehaald?´ ´Drie zeven?´, 
zegt de man verbaasd. ´Je woorden moeten door drie zeven gaan. De 
eerste is de zeef van de waarheid. Is wat je me wilt vertellen waar?´ 
´Nee, ik heb het van horen zeggen en…´ ´Oké, dan heb je je woorden 
zeker wel door de tweede zeef gehaald. Is wat je me wilt vertellen 
aardig? Als wat je tegen me wilt zeggen niet helemaal waar is, dan is 
het waarschijnlijk wel iets aardigs?´ ´Nee, integendeel..´ ´Hm, laten 
we je woorden dan door de derde zeef halen: is wat je me wilt 
vertellen nodig..?´ ´Nodig? Niet echt..´ ´Wel´, besluit de oude wijze 
met een glimlach, ´als wat je me wilt vertellen niet waar , niet aardig 
en ook niet nodig is, vertel het me dan maar liever niet. En jou raad ik 
aan het te vergeten.´ 
 
Uit: De wereldziel, van Frédéric Lenoir  



Zondag 5 april lezen: Markus 8:34-36 
Jezus zegt: Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, 
zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. 
 
Wat kun je doen? 
De eerste persoon die we bij het kruis ontmoeten, is Simon van Cyrene. 
Op weg naar Golgotha helpt hij Jezus bij het dragen van het kruis. 
Jezus moet zelf zijn kruis dragen, maar blijkbaar kan Hij die last niet 
meer aan, na alles wat hij gedurende de nacht al moest doorstaan. 
Daarom pakken de soldaten Simon van Cyrene en dwingen hem om de 
last van het kruis over te nemen. Er wordt bericht, dat hij van het veld 
kwam. Dit wijst er mogelijk op, dat hij boer of landarbeider was, maar 
het kan ook betekenen, dat hij toevallig langs kwam. Zijn bijnaam ´van 
Cyrene´ toont aan, dat hij uit het buitenland kwam, uit de kustplaats 
aan de Middellandse Zee, in het huidige Libië. 
Soms dragen wij een last voor iemand anders: het is dan een bewuste 
keuze, we kiezen er zelf voor om iemand te helpen die ziek is, 
eenzaam is, iemand die er niet bij hoort op school. Soms ook hebben 
we geen keuze. We kunnen niet anders dan een ander helpen, datgene 
te dragen wat die ander niet dragen kan.  
 
Uit: Kind op zondag  



Maandag 6 april lezen Exodus 13:17-14:14 
De Heer ging voor hen uit om hen de weg te wijzen. Overdag in een 
wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. 
 
Vrijheid 
Dit jaar staan tijdens de veertigdagentijd, in de zondagse kerkdienst, 
lezingen uit het Bijbelboek Exodus centraal. Het verhaal van de 
uittocht van de Israëlieten uit de slavernij in Egypte. Een verhaal over 
bevrijding. 
Een actueel verhaal, want nog steeds zijn er overal ter wereld mensen 
die in vormen van slavernij leven en snakken naar bevrijding. We 
kunnen hierbij denken aan slachtoffers van mensenhandel en 
gedwongen arbeid, ook kinderarbeid. Mensen kunnen echter ook slaaf 
zijn van een gewoonte. Bekende voorbeelden hiervan zijn roken, 
overmatig alcoholgebruik, een gok-, eet-, of gameverslaving. Slavernij 
en verslaving leiden tot ondermijning en staan lijnrecht tegenover 
vrijheid. Terwijl we dit laatste zo koesteren. 
Het verhaal over de uittocht uit Egypte kan dan ook een opstap zijn om 
na te gaan denken over de betekenis van het woord ‘vrijheid’. Want 
wat is vrijheid ten diepste? Is dat hetzelfde als ‘doen wát je wilt op het 
moment dát je het wilt’? Is dat mogelijk en wenselijk in een samen-
leving, waarin de vrijheid van de één al snel kan leiden tot de 
onvrijheid van de ander?  
Mocht u een antwoord in de Bijbel zoeken, dan zult u ontdekken, dat 
vrijheid daarin omschreven wordt als ‘gericht zijn op de ander’ (1 Kor. 
10: 23-24), ‘het goede doen’ (Galaten 4: 7), ‘de naaste liefhebben als 
jezelf’ (Galaten 5: 13-14).  Dat laat mensen opademen en geeft ruimte. 
 
kerkelijk werker Meinie Visser  



Dinsdag 7 april lezen: Exodus 14: 15-31 
De Heer zei tegen Mozes: Je moet je staf geheven houden boven de 
zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee 
kunnen gaan. 
 
Gebed 
God, geef ons het geloof  
dat er altijd een weg is,  
ook al lijken we te verdrinken  
in wat ons overkomt. 
 
Geef ons het geloof  
dat je altijd verder kunt,  
ook al lijkt het wel  
of alle wegen op drijfzand berusten. 
 
Geef ons het geloof,  
dat er altijd een hand is,  
die je verder helpt  
als de zee te hoog is en het water te diep. 
 
Geef ons het geloof,  
dat we anderen een uitweg kunnen bieden  
en zelf die helpende hand kunnen zijn. 
 
Uit: brochure Kerkinactie  



Woensdag 8 april lezen: Mattheüs 16: 13-18 
Jezus vroeg zijn leerlingen: ´Wie zeggen de mensen dat de 
Mensenzoon is?´ Ze antwoordden: ´Sommigen zeggen Johannes de 
Doper, andere Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere 
profeten.´ Toen vroeg Hij hun: ´En wie ben Ik volgens jullie?´ 
 
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. 
God die niets liever wil dan dat je leeft  
volgens je diepste bestemming.  
Als je maar mens bent, prachtig en compleet mens. 
 
Uit ´Geloof´, van Hans Bouma  



Witte Donderdag 9 april lezen: Johannes 13:1-15 
Jezus zei tegen zijn leerlingen: Als ik, jullie Heer en Meester, jullie de 
voeten was, moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb een 
voorbeeld gegeven. 
 
Voetwassing 
U hebt uw handen vuil gemaakt  
aan onze voeten,  
wij overwegen nog  
of wij wel samen aan één tafel zullen gaan. 
 
Breng ons te binnen het gebroken brood,  
het geheim van het graan,  
het geeft zich aan de aarde,  
sterft, breekt uit in leven. 
 
En laat ons niet ontgaan  
de klare wijn van uw woorden,  
maak ons tot ranken aan U,  
wijnstok van liefde. 
 
We zijn maar vluchtige mensen,  
laat ons weer wonen onder één dak,  
breng ons weer thuis bij U aan tafel. 
 
Uit: Olijftak, van Jaap Zijlstra 
 
Gebed 
Christus, ook al zouden wij geloof hebben, dat bergen verzet, wat 
zouden wij zijn zonder levende liefde? Wat zouden we zijn zonder uw 
Geest, die ons hart bewoont? U hebt ons lief. Door alles op u te nemen, 
opent U ons een weg naar het geloof, naar het vertrouwen in God, die 
noch lijden, noch menselijk leed wil. 
 
Van: Broeder Roger  



Goede Vrijdag 10 april lezen: Joh.19: 1-16 
Pilatus zei tegen de Joden: Hier is hij, uw koning. Meteen schreeuwden 
ze: Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem. 
 
Gebed rondom het kruis in de Oecumenische Gemeenschap van 
Taizé 
 
De laatste dagen van de week  zijn in Taizé als een wekelijks 
terugkerend Paasfeest. 
Als de klokken luiden dan gaan groot en klein naar de kerk. 
Jongeren staan bij de ingang en houden een bord met “Stilte” omhoog. 
Iedere vrijdagavond wordt er gebeden rondom het kruis in 
gemeenschap met alle mensen op aarde die lijden, op welke manier 
ook. 
Op de grond van het middenpad van de kerk ligt een  kruis. 
Tijdens de dienst kan iedereen naar dat kruis toegaan om te bidden of 
het slechts even aan te raken. In het gebed vertrouwt men de eigen 
last of die van anderen, van familieleden of van slachtoffers  van 
conflicten aan God toe. 
Ondanks het enorme aantal aanwezigen verloopt alles eerbiedig . De 
lange stiltes worden afgewisseld met een lied of canon. 
Na de dienst blijven bij de uitgang van de kerk enkele broeders staan 
om mensen, die daar behoefte aan hebben nog even te woord te staan. 
 
Ik heb ervaren dat je zelfs met mensen, die je niet kent en verstaat  
een verbondenheid kan voelen. Een eenvoudig gebed en het samen 
zingen maakt dat er een deurtje open gaat naar je binnenste. Het 
mooie is dat dit een toegang kan geven tot dat wat het gewoonlijk zien 
en horen te boven gaat. Het zet een kiertje van de  hemel open. 
 
Anneke Dienske  



Zaterdag 11 april lezen: Johannes 19: 38-42 
Na deze gebeurtenissen vroeg Jozes van Arimathea, die in het geheim 
een leerling was van Jezus, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus 
mocht meenemen. 
 
Paasnacht 
Vroeger, toen de kerk nog maar pas bestond, vierden mensen Pasen 
anders dan nu. Ze kwamen op zaterdagnacht bij elkaar. En dan bleven 
ze de hele nacht bij elkaar om te bidden, te waken, te wachten tot het 
Licht zou worden. De mensen die belijdenis wilden doen, waren er ook 
bij. Ze werden in deze nacht gedoopt en als teken, dat voor hen een 
nieuw leven was begonnen, kregen ze een wit kleed aan. Wit is de 
kleur van de opstanding. Zodra het licht werd, vierden ze samen het 
Paasfeest. In sommige kerken in ons land proberen christenen deze 
oude gewoonte weer op te pakken: ze komen in de nacht voor 
Paasmorgen samen en bidden en lezen uit de bijbel. 
 
Gebed 
Christus, U daalt af tot het diepste punt van ons menszijn, en U neemt 
op U wat ons belast. En U komt zelfs de mensen bezoeken die stierven 
en U niet konden kennen. Ook wanneer er in ons geen enkele voelbare 
weerklank is van uw aanwezigheid bent U er. Door uw heilige Geest 
bewoont U ons. 
 
Van: Broeder Roger  



Zondag 12 april lezen: Exodus 15 
Mozes zingt bij de Schelfzee: De Heer is mijn sterkte, Hij is mijn 
beschermer, de Heer kwam mij te hulp. Hij is mijn God. Hem wil ik 
eren. 
 
U zij de glorie (Lied 634) 
 
U zij de glorie, 
opgestane Heer. 
U zij de victorie, 
U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan  
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan! 
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer. 
 
Licht moge stralen 
in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen 
waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht;  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer. 
 
(melodie: G.F.Händel, tekst: Henk Jongerius) 


