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Voorwoord
Voor u ligt de veertigdagentijdkalender 2016. Wij hopen dat  het in de 
huizen gebruikt gaat worden als een herkenbaar instrument dat ons 
eraan herinnert dat we op weg gaan met onze Heer en Heiland Jezus 
Christus (of dat Hij juist met ons op weg is).

Zet een stap naar de ander
We beginnen met de dag vóór Aswoensdag op 9 februari, daarna 
begint de veertigdagentijd, ook wel vastentijd genoemd. De 
veertigdagentijd loopt tot Stille Zaterdag. Vastentijd, Veertigdagentijd is
de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het 
christelijke leven. Alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen 
Aswoensdag en Pasen (einde van de vastentijd) wordt er traditioneel 
(binnen de katholieke kerk) niet gevast op de zes zondagen tijdens die 
periode waardoor je op veertig dagen uitkomt.

Veel christenen vasten in de veertigdagentijd. Zij onthouden zich in 
deze periode van bepaalde gewoontes, zoals alcohol drinken, snoepen, 
maar ook bijvoorbeeld televisie kijken of het gebruik van sociale media.
Vaak wordt het geld dat daarmee wordt uitgespaard aan een goed doel
gegeven.

De kalender met dit jaar als thema voorgesteld door de PKN: ‘Zet een 
stap naar de ander’ leidt u door de veertigdagentijd, met op de 
zondagen een meditatief moment, elke week iets voor de kinderen, 
een gedicht of een gebed en een schriftlezing om verder te lezen.
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9 februari 

Pannenkoeken eten

Pannenkoekendag is de dag voor de vastenperiode die op Aswoensdag 
begint. Tijdens het vasten was het niet toegestaan om melk, vetten en 
eieren te eten. Het is zonde deze ingrediënten weg te gooien. En laten 
het nou net de ingrediënten zijn waar je van die heerlijke 
pannenkoeken mee maakt! Let op de aankondiging voor aanvangstijd 
in de Vredekerk.

Aswoensdag 10 februari

Gebed
We kunnen U niet domweg bidden, o God
om aan de oorlog een eind te maken,
want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt
dat de mens zijn eigenweg naar de vrede moet vinden
bij zichzelf en bij de naaste.

We kunnen U niet domweg bidden, o God
om een eind te maken aan de hongersnood
want u hebt ons de middelen gegeven
om de hele wereld van voedsel te voorzien
als we er maar wijs gebruik van maken.

We kunnen U niet domweg bidden, o God
om vooroordelen uit te roeien
want U hebt ons al ogen gegeven
om in ieder mens het goede te zien
als we er maar een juist gebruik van maken.
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We kunnen U niet domweg bidden, o God
om een einde te maken aan de wanhoop
want U hebt ons de macht al gegeven
om sloppenwijken op te ruimen
en weer hoop te schenken
als we die macht maar rechtvaardig gebruiken.

We kunnen U niet domweg bidden, o God
om een eind te maken aan ziekten
want U hebt ons al een geweldig verstand gegeven
waarmee we geneesmiddelen
en therapieën kunnen uitdenken
als we er maar een constructief gebruik van maken.

Daarom bidden we U in plaats daarvan, o God
om kracht, vastberadenheid en een sterke wil
om te doen, in plaats van alleen maar bidden
om te zijn, in plaats van te willen hebben.

Lees Matteüs 6:16-18
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Donderdag 11 februari

Kleur elke dag een vakje tot het Pasen is.
Teken boven de 40 zes kaarsjes, voor elke zondag één.
Op zondag kleur je dus geen vakje.
Je vader en moeder hebben vast wel gelezen waarom dat is!
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Lees Matteüs 6:19-24

Tijdens de veertigdagentijd is er elke donderdag een bijeenkomst in 
Het Gebouwtje, Wierdeweg 16, Leermens. Aanvang 20.00 uur.
De eerste avond is het thema: Vergeving. Zie verder het 
winterprogrammaboek.

Vrijdag 12 februari

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

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

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

(Uit NLB lied 536)
Lees Matteüs 6:25-34
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Zaterdag 13 februari

Een lach op het gezicht van kinderen in Nederland
Talloze kinderen in Nederland groeien in moeilijke omstandigheden op,
bijvoorbeeld in de Haagse wijk Moerwijk. In deze wijk zijn veel sociale 
en financiële problemen, huiselijk geweld en drugsgerelateerde 
criminaliteit. De Kinderwereld heeft zich ontwikkeld tot een onmisbare 
plek in de wijk waar veel kinderen zich thuis kunnen voelen, samen 
kunnen spelen, sporten en knutselen. In Nederland wonen veel 
kinderen die gevlucht zijn. Ze hebben vaak indringende ervaringen 
achter de rug. Stichting De Vrolijkheid organiseert voor kinderen en 
jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten zoals dans, 
theater, muziek en beeldende kunst om hun verhaal vorm te geven. 
Voor slechts €5,- kan een kind al een doe-activiteit volgen. Hiermee 
ontwikkelen kinderen hun zelfvertrouwen en hun talent, zodat ze weer 
even kind kunnen zijn.
De collecte van morgen is bestemd voor deze stichting.

Lees Matteüs 6:1-4

Zondag 14 februari

Sta op en bid…!
Woorden ter overweging
Wat een beweging in dit korte tekstgedeelte: gaan, volgen, lopen, 
opstaan en de gebiedende wijs ‘sta op!’  De meeste bewegingen zien 
we bij Jezus. Hij gaat naar de plek waar Hij vaker was, waar Hij zijn 
Vader wil ontmoeten. Hij is in doodsnood. Hij ziet een moeilijke weg 
voor zich die onvermijdelijk lijkt. Ís dit de enig mogelijke weg?’ Al 
biddend laat hij zijn eigen wil los. De wil van zijn Vader zal uiteindelijk 
gebeuren. Hij geeft zich daaraan over.
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Zijn leerlingen volgen hem naar de Olijfberg, letterlijk maar hun volgen 
gaat niet dieper. Ook aan zijn oproep om te bidden, geven ze geen 
gehoor. Zij zoeken God niet in deze situatie. Integendeel, zij vallen in 
slaap! Wij herkennen die traagheid wel. De weg die we voor ons zien 
liggen, schrikt ons af en brengt ons in verwarring. Wat moeten we 
loslaten?
Maar dan roept Jezus hen nog een keer op om te bidden: Sta op en 
bid!
Als je Jezus wilt volgen, moet je opstaan en bidden, bidden en opstaan.
Wat hebben we nodig om in beweging te komen, om onszelf en onze 
wil los te laten, op te staan en onze Meester echt te volgen? Bidden 
kan ons helpen om onze roeping te verstaan. Het gaat om een innerlijk 
proces van verandering dat tot daden kan leiden. Deze tijd van veertig 
dagen kan een oefentijd zijn. Durven we dat? Opstaan en bidden en 
Hem daadwerkelijk te volgen… op weg naar de ander die ons zo nodig 
heeft?

Lees Lucas 22:39-46

Maandag 15 februari

Wat een opluchting
“Vast zat ik. Aan mijn carriėre. Aan geld. Aan hard werken. Nooit tijd 
voor thuis, altijd onderweg. Totdat ik stil werd gezet. Dat was tijdens 
een bijeenkomst in de kerk over relaties en het belang ervan. Opeens 
drong het tot mij door: als ik zo doorga, zet ik mijn huwelijk op het spel.
Ik heb op tijd de stap gezet. Ik heb een andere baan gezocht. We 
hebben minder geld, maar ik ben meer thuis. Wat een opluchting.”

Lees: Psalm 15

7



Dinsdag 16 februari

Zet een stap, wandel in stilte
Wandelen is een manier om het hoofd leeg te maken, om los te komen 
van de dagelijkse werkelijkheid en stil te staan bij levensvragen. Zet 
deze veertigdagentijd een stap en wandel, alleen of met een ander, of 
organiseer een wandeling met een aantal gemeenteleden.

Veel mensen hebben het gevoel geleefd te worden of zijn op zoek naar 
houvast in het leven van alledag. Sommigen zoeken dat in de rust en 
het ritme van bijvoorbeeld de kloostertraditie en in meditatie. Anderen
zoeken rust en de stilte via een wandeling in de natuur. Dat kan alleen, 
maar ok heel goed samen met anderen.

Tijdens een stiltewandeling wandelt ieder in stilte in haar of zijn eigen 
tempo. De enige vraag is om tijdens deze wandeling open te staan voor
wat er in en om u aandient en beweegt. Een goede vraag aan uzelf 
voor aanvang van de wandeling is bijvoorbeeld: wat wil deze wandeling
van mij, in plaats van: wat wil ik van deze wandeling? Alleen al door 
deze vraag te stellen komt er ruimte en aandachtig aanwezig zijn in het 
moment: lopen om het lopen, lopen zonder doel.
U kunt het gewoon ontvangen. U hoeft niets te onthouden, u hoeft 
niets weg te duwen, alles komt en gaat weer. De stilte brengt u in 
contact met uzelf, en vandaaruit komt u in contact met uw behoeften, 
verlangens en antwoorden op vragen die in u leven.

Lees: Psalm 1
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Woensdag 17 februari

De weg in je leven
Ontdekken wat de weg is in je leven
is met alle zintuigen open
in de wereld staan
en luisteren naar degen
die je beweegt
en door wie je je bewegen laat.
Ontdekken wat de weg is in je leven
is nee durven zeggen
en soms ja of misschien.

Ontdekken wat de weg is in je leven
is weten wat aan je voorbijgaat
nu je zó besluit en niet anders.

Ontdekken wat de weg is in je leven
is hopen op al het goede
dat ook jou mag overkomen
soms, heel even.

Ontdekken wat de weg is in je leven
is vertrouwen en bouwen
 en nemen zoals het komt
en geven van wat je bent.

Lees: Lucas 10:1-9
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Donderdag 18 februari

Tien-Woorden-Rap
Ken jij de tien woorden, 
de woorden één tot tien.
Laat ze dan eens horen, 
dat wil ik wel eens zien!

Deze woorden zijn gegeven 
als tien vriendjes voor het leven:
Eén is God, die maakt je vrij. 
Er is geen ander zoals Hij.
Twee wil zeggen: God en jij, 
daar horen echt geen beelden bij.
Drie dat is Gods eigen naam, 
om met respect mee om te gaan.
De dag van God is nummer vier,
bevrijdingsdag voor mens en dier.
Zodat je week’lijks even voelt, 
hoe God de schepping heeft bedoeld.
Vijf gaat om je ouders en jij, 
wees goed voor elkaar daar leef je bij.
Maak niet dood, laat zes je horen, 
knoop dat heel goed in je oren.
Een maatje is, zegt nummer zeven 
iets heel kostbaars in je leven.
Dus luister goed naar dit gebod 
en maak wat heel is niet kapot.
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Acht zegt: stelen is niet cool, 
dan wordt het hier een beestenboel.
Negen: laat dat vals gepraat, 
waarmee je and’re mensen schaadt.
Tien zegt: vaar je eigen koers. 
Wees dan vrij en niet jaloers,
op wat een ander heeft of kan, 
daar word je ongelukkig van.

Dit zijn de tien woorden, 
de woorden één tot tien.
Je hebt ze kunnen horen, 
iets om te doen misschien?

Lees: Psalm 119:1-8

In het Gebouwtje in Leermens is het bekijken en nabespreken van de 
documentaire ‘Alles wat wij wilden’. Aanvang 20.00 uur.

Vrijdag 19 februari

Maximiliaan Kolbe
In het Poolse concentratiekamp wordt elke ochtend appėl gehouden. 
De gevangenen staan strak in het gelid op de binnenplaats in groepen 
van honderd. Op een ochtend ontbreekt er één man. Nee, niet 
ontsnapt. Hij wordt later dood gevonden op het toilet. Maar als straf 
moet iedere tiende man de dodencel in om op een vreselijke manier te
sterven.
Het aftellen begint. Iedere tiende man in de rij moet een stap naar 
voren zetten en weet wat dat betekent.
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Een man begint te jammeren. Hij is de tiende in de rij! “Mijn vrouw en 
kinderen….” huilt hij. Ook priester Maximiliaan Kolbe staat in het gelid. 
Niet op een tiende plaats. Toch stapt hij naar voren en vraagt de 
officier: “Mag ik zijn plaats innemen?”
De officier is stomverbaasd, maar vindt het goed.
Tien man gaan de dodencel in. Van honger en dorst zullen ze moeten 
sterven. Kolbe is één van hen en bemoedigt de anderen. Ėén voor één 
sterven ze. Kolbe als laatste.

Het is jaren later. Op het plein van het Vaticaan hebben zich duizenden 
mensen verzameld. De paus spreekt priester Maximiliaan Kolbe zalig. 
In de menigte op het plein staat een man. Naast hem zijn vrouw en 
kinderen. Hij huilt. Het is de man uit het concentratiekamp. “Hij heeft 
zijn leven voor mij gegeven”. Dàt is plaatsvervanging.
Dàt is wat Jezus gedaan heeft. Hij nam mijn plaats in. Door zijn dood 
mag ik leven.
Lees: Jesaja 1:10-17

Zaterdag 20 februari

Mensen hebben mensen nodig
Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zijn wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.
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Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.
Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.

Marinus van den Berg

Lees: Handelingen 18:1-3

Zondag 21 februari

Hemelse momenten
Hemelse momenten boven op de berg. Jezus wordt onderweg naar 
Jeruzalem gesterkt door een ontmoeting met Mozes en Elia. Het gaat 
over zijn ‘exodus’ staat er letterlijk. Zijn tocht zal leiden naar de 
bevrijding. Maar ook een tocht naar de dood, naar het kruis. De 
leerlingen willen voorlopig niet verder. Ze willen het liefst kamperen op
de berg, daar in het hemelse licht. Laten we tenten bouwen, zegt 
Petrus. ‘Maar hij wist niet wat hij zei’ zegt de evangelist. Ze raaskallen 
maar wat en begrijpen niet echt wat er gaande is. Beneden wacht het 
leven weer in alle rauwheid. De hemel op aarde laat nog op zich 
wachten.

Kent u ‘hemelse momenten’ in uw leven? Hoe helpen ze om vol te 
houden?

Lees Lucas 9:28-36
Ook vandaag is de collecte voor Stichting de Vrolijkheid.
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Maandag 22 februari

Een nieuwe weg
“Ik wist het niet meer. Waarom zou ik nog naar de kerk gaan? Ik 
twijfelde aan alles. Op een morgen bedacht ik dat ik het nog één keer 
een kans wilde geven. Bij die ene dominee. Zou ik een afspraak met 
hem durven maken? Ik keek in de spiegel. En opeens zag ik iemand 
staan, naast mij. Ik schrok niet eens. ‘Dat is Jezus’ wist ik meteen. Hij 
knikte me toe. Toe maar, ga maar. En weg was Hij. En toen heb ik die 
afspraak gemaakt. Het was voor mij het begin van een nieuwe weg”.

Lees handelingen 16: 1-10

Dinsdag 23 februari

Zet een stap, wandel in gesprek met een ander
U kent het misschien wel: in een gesprek hoort u uzelf praten en krijgt 
u ineens inzicht in de dingen die u bezighouden. Gesprekswandelen is 
eigenlijk net zoiets. Door te wandelen bent u beter in staat afstand te 
nemen, te reflecteren, oplossingen te bedenken of uw grenzen te 
ontdekken. En de creativiteit komt op gang. Er moet wel iemand zijn 
die naar u luistert, die af en toe een vraag stelt of helpt bij het 
verhelderen van uw gedachten.
Er zijn professionele wandelcoaches die met u op stap kunnen gaan. 
Maar u kunt ook met een goede vriend of vriendin de natuur in en 
besluiten te delen wat u op het hart ligt. Mocht u niet zo’n prater zijn, 
dan zal de wandeling u toch goed doen. Door te kijken naar de natuur 
en te luisteren naar de vogels komt er vaak ruimte en kunt u weer 
verder.

Lees: Psalm 62
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Woensdag 24 februari

Om medemens te zijn

          Wie je ook bent,
                mens ben je,                  

                mens genoeg
om in je ware gedaante
                                                
                 schitterend
aan het licht te komen,

                mens genoeg
              om openhartig
          in bloei te staan,

             mededeelzaam
             op weg te gaan,

                mens genoeg
   om medemens te zijn.

                 Hans Bouma

Lees: Filippenzen 1:1-11
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Donderdag 25 februari

Lees: Matteüs 25:31-40.

Vanavond is er weer een avond in het Gebouwtje in Leermens. Thema 
is een avond met Etty Hillesum, ingeleid door ds. Pieter Lootsma. 
Aanvang 20.00 uur.
Voor meer info zie het winterprogramma.
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Vrijdag 26 februari

Uit de Bijbel in gewone taal: Joh 12:20-26
 
Het voorbeeld van de graankorrel
Er waren ook niet-Joden naar Jeruzalem gekomen om God te vereren 
op het Paasfeest. Zij gingen naar Filippus toe, die uit Betsaïda in Galilea
kwam. Ze vroegen aan Filippus of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus 
ging eerst naar Andreas, en zij gingen daarna samen naar Jezus om dat 
aan hem te vragen.
Jezus zei: ‘het moment  is gekomen dat de mensenzoon zijn plaats in 
de hemel naast God zal krijgen. Luister heel goed naar mijn woorden: 
een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, moet sterven. Zolang hij
niet sterft, gebeurt er niets. Maar als hij sterft, levert hij nieuwe korrels 
op. Bedenk daarom: als je je je leven het allerbelangrijkste vindt, dan 
zul je het voor altijd verliezen. Maar als je bereidt bent, om het leven 
op aarde op te geven, dan zul je het eeuwige leven krijgen. Als je mij 
wilt dienen, volg mijdan. Mijn dienaren zullen zijn waar ik ben. Als je 
mij dient, zul je eer krijgen van de Vader.

Zaterdag 27 februari

Het koninkrijk is voor een kind
Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt
en dat zich in de wereldtijd nog niet verveelt;
en ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.

De mensen willen macht en eer en voeren strijd
en vroeg of laat ontdekken zij: ’t is ijdelheid;
maar ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk; 
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die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.
Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan
en sluit u, grote mensen, dankbaar bij hen aan; 
want ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk; 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.

NLB 782
Lees Matteüs 18:1-6

Zondag 28 februari

Tot inkeer komen
Jezus waarschuwt: als je doorgaat met het bewandelen van de 
verkeerde weg, loopt het niet goed met je af. Vervolgens vertelt Hij het 
verhaal over de vijgenboom dat laat zien hoe geduldig God met 
mensen is. God ziet ernaar uit dat we vrucht dragen in het leven: dat 
we het goede doen. Van een vijgenboom verwacht je vijgen. Van een 
mens verwacht je liefde, goedheid en geduld.
Lees Lucas 13:1-9

Wie zijn ‘vruchtdragende’ mensen voor u en waarom?
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5: 22

Vandaag is de laatste dag dat de opbrengst van de collecte is voor 
stichting de Vrolijkheid.

Paasgroetenactie
Vandaag en zondag 6 maart verkoopt de diaconie kaarten  die u kunt 
versturen als paasgroet naar gedetineerden in Nederland. Deze kosten 
€1.- per stuk.
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Maandag 29 februari

Stap naar de kerk
“Sinds mijn vrouw meedoet met de gesprekskring in de kerk en de 
Bijbel leest is ze veranderd. Op een of andere manier is ze zachter 
geworden. Daarvoor was ze nog wel eens bits maar dat is weg. Het 
maakte me nieuwsgierig; wat doet ze daar eigenlijk? Ik ben zelf ook 
maar eens gegaan. Dat was niet gemakkelijk en een hele stap. Ik heb 
namelijk niks met de kerk. Ik ben er niet mee opgevoed en ik wilde er 
eigenlijk ook niets van weten. Ik was bang dat ze me zouden willen 
bekeren. Die angst was ongegrond. De keren dat ik ben gegaan vielen 
reuze mee. Het is allemaal nog helemaal nieuw voor mij, maar ik voel 
me welkom.”
Lees Johannes 15:1-8

Dinsdag 1 maart

Voorwaar, ik zeg u heden zult u met mij in het paradijs zijn
Opgeraapt worden
als je gevallen bent,
wie wil dat niet?
En hij was gevallen,
de gekruisigde crimineel naast 
Jezus.
Hij was de schrik van velen,
een onmens.

Zijn leven had hij vergooid, 
verspeeld.
Het kruis was zijn loon,
verdiend,
zo anders dan de man van Nazaret 
naast hem.

Ik gruw van hem,
hij heeft het over zich afgeroepen.
‘Eigen schuld’ is het motto
dat op zijn voorhoofd staat 
geschreven.

Maar dan komt in hem
de zachte kracht naar boven.
Als een kwetsbaar kind vraagt
de schuldige aan de onschuldige:
vergeet mij niet.

De man van Nazaret
kijkt hem aan,
hij kijkt voorbij het nu,
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voorbij de schuld,
voorbij het verknalde leven,
voorbij de verlorenheid.
Hij zegt: 
aan jou zal ik denken
wanneer ik aan de overkant kom,
jij hebt deel aan mijn toekomst,

het is voor jou niet afgelopen.
Jouw duistere leven
draag ik naar het licht. 

Je moet God zijn
om dit te kunnen zeggen.

Lees: Lucas 23:43

Woensdag 2 maart

Goede hoop
Je mag je een gelukkig mens prijzen
als er mensen om je heen zijn
die je niet in de steek laten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
als mensen je hart verwarmen.
Mensen die je verdriet zien.
Mensen die je ook optillen en opbeuren.
Mensen van wie hoop uitgaat
omdat ze je niet vergeten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen- 
ook al word je getroffen door ongeluk, verdriet en moeite-
als er mensen zijn die je steunen.
Mensen met handen die meedragen.
Mensen met handen die je last verlichten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
vanwege die mensen die je een glimp doen opvangen
van het menslievende Gelaat van de Onzichtbare
die hoopt dat je goede hoop kunt behouden.
Lees Jesaja 8: 17 en 18
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Donderdag 3 maart

Leuke voeten 
om te kleuren, 
te plakken.
Je kunt voeten 
gebruiken om 
Jezus te volgen,
maar ook om 
een stap te 
zetten naar een
ander kind als 
die alleen is of 
om iemand te 
helpen.

Ook vanavond kunt u weer naar het Gebouwtje in Leermens. Er is een 
avond over mediteren, ingeleid door ds Justus van es. Aanvang 20.00 
uur. Zie verder het winterprogrammaboekje.
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Vrijdag 4 maart 
 

   

Wachten op een wonder

Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder,
een wonder dat ik, jullie God, de wereld zal redden.

Hoe zal ik redden zonder jullie handen?
Hoe zal ik redden zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben zonder julie hart?

Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen gegeven.
Heel mijn schepping en mijn wondermacht.
Niet jullie, maar ik wacht nu op het wonder.

Lees Genesis 2:1-3
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Zaterdag 5 maart

Vanaf morgen is er een ander collectedoel.
Door droogte en onregelmatige regenval lopen de 
landbouwopbrengsten in Noord-Ghana terug. Ghanese vrouwen 
verzamelen daarom zogenaamde kariténoten als aanvullende bron van 
inkomsten. Zij verwerken deze noten tot een boter die gebruikt wordt 
in de traditionele keuken, maar ook in allerlei verzorgingsproducten. 
Dit verwerkingsproces kost veel tijd en brandhout en levert hen tot nu 
toe weinig op. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana geeft deze vrouwen 
marketinglessen en stimuleert hen zich te organiseren in 
boerengroepen om hunafzetmarkt te kunnen vergroten. Steeds meer 
groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. Ook krijgen 
vrouwen een hout besparende oven zodat minder brandhout nodig is. 
Met €600,- krijgen tien vrouwen een jaar lang ondersteuning.

Lees Leviticus 19:9-13, 32, 33

Zondag 6 maart

Ik ga en kies mijn weg
Het woord farizeeër heeft in onze taal een negatieve klank. Dat komt 
door de situaties die in de evangeliën beschreven worden. De 
farizeeërs en tollenaren hadden in het dagelijks leven geen contact met
elkaar. Farizeeërs waren mensen ‘waarin geen bedrog is’, toegewijd aan
de zaak des Heren, hard werkend om de thora en de profeten niet te 
verliezen in de Grieks-Romeinse cultuur. De tollenaars waren anders: ze
heulden met de bezetters en waren landverraders.
De tollenaar zou eigenlijk een voorbeeld moeten nemen aan de ander, 
aan de farizeeër. Ja, als er iemand een stap moet zetten, dan de 
tollenaar! Maar hier, in deze gelijkenis van Jezus ligt het anders. God, 
en daarom Jezus ook, doet een stap naar de tollenaar. Hij zoekt het 
verlorene. Blijkbaar past ook degene die zijn hele leven al het goede 
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doet een zekere nederigheid. De tollenaar, die belijdt een zondaar te 
zijn, wordt een voorbeeld voor de farizeeër. Wie had dat gedacht!
De tollenaar gaat na zijn gebed op het tempelplein, door God 
gerechtvaardigd naar huis, maar de ander niet. Het aardige is dan wel 
weer dat de tollenaar die echt gerechtvaardigd is, niet bij zijn oude 
leven kan blijven. Zacheüs is er een voorbeeld van. De tollenaar zal zijn 
leven moeten beteren en op zijn beurt aan de farizeeër een voorbeeld 
moeten nemen.

Lees: Lucas 18:9-14

Maandag 7 maart

Ommekeer
Een verhaal over twee zonen. De jongste wordt ‘verloren’ genoemd. Hij
dwaalt letterlijk weg van zijn vader en verbrast zijn erfdeel. De oudste 
is verbijsterd als zijn jongste broer juichend wordt binnengehaald. Wat 
is dít? Ik werk mij hier uit de naad en deze nietsnut, deze zoon van u 
(let wel: niet ‘mijn broer’) wordt zomaar in de watten gelegd.
Het verhaal vertelt niet hoe het afloopt met die oudste. Kan hij zich 
alsnog verheugen in de thuiskomst van zijn broer?
Jezus is met deze gelijkenis kritisch naar de wetgeleerden van zijn tijd. 
Zij nemen het hem kwalijk dat Hij eet met ‘slechte mensen’. Ze 
verheugen zich niet in een mogelijke bekering.

Lees Lucas 15:11-32

Houden we rekening met de mogelijkheid van ommekeer, van onszelf 
en van anderen?
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Dinsdag 8 maart

Licht voor de wereld
‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de 
duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft.’
De beelden van duisternis en licht tuimelen over elkaar heen in het 
Johannesevangelie. Mensen zijn (geestelijk) blind, ze tasten in het 
donker of ze ‘zien’ en ontdekken hoe er licht en leven te vinden is bij 
Jezus. Door Jezus komt het leven in een nieuw licht te staan: er is hoop,
perspectief. Mensen horen op van zijn woorden, ze worden opgericht 
en genezen. Er is toekomst.
‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’ 
schreef de dichter van Psalm 119. De duisternis kan nog zo sterk zijn, er
is voldoende licht om door te gaan en stappen te blijven zetten. Het 
licht van Jezus schijnt in de duisternis van deze werled en de duisternis 
moet ervoor wijken. Als je ergens in een donkere kamer een lichtje 
aansteekt, kàn het niet anders of de donkerte verdwijnt. Je kunt je 
weer oriënteren en je weg vinden.

Lees Johannes 8:12

Woensdag 9 maart

Gebed
Heer, onze God,
tot U richten we ons.
U bent het begin van alle wijsheid.
Uw woord is een licht op ons pad.
Uw Geest leidt ons door het leven.
Tot U richten we ons nu we zoeken naar wegen om te gaan.

Daarom, stort uw Geest uit over ons leven,
zodat ons rusteloos zoeken richting vindt in U.
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Help ons om van de mensen om ons heen
de wijze raad te horen
en haar te onderscheiden van dwaas geklets.

Help ons om zoekend door te gaan.
Help ons om wegen van wijsheid en inzicht te gaan.

Amen

Lees Psalm 119: 105-112

Donderdag 10 maart

Voor de kinderen

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom jouw leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft
als je je ogen sluit.

Lied 935 uit het nieuwe liedboek

Lees: Marcus 5:35-41

26



Vanavond is er weer een avond in het Gebouwtje in Leermens. U kunt 
de film Voor ik doodga bekijken en nabespreken. Ook kunt u eerst 
samen eten. Aanvang 18.00 uur, wel graag aanmelden bij 
gerda.potze@telfort.nl of 0596-785036. Zie winterprogrammaboekje.

Vrijdag 11 maart

Er is meer
‘ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook 
wanneer hij sterft.’
Jezus zegt dit tegen Marta. Haar broer Lazarus is zojuist gestorven en 
ligt al 3 dagen in het graf. ‘Geloof je dat?’ vraagt hij dan ook nog. ‘Durf 
je dat te vertrouwen?’ Maria antwoordt: ‘Ja Heer, ik geloof dat u de 
messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’
Wat zou ik antwoorden? Jezus nodigt ons uit hem te vertrouwen tot 
over de grenzen van de dood heen. Er is meer. Er is leven na de dood. 
Zijn eigen dood en opstanding zijn daar het teken en de garantie van: 
Jezus is opgestaan, als ‘eersteling’ van alle gestorvenen. Hij gaat 
voorop, de rest volgt. Zoals bij de oogst: de ‘eerstelingen’ van de oogst, 
dat wat het eerst geoogst wordt, is een voorbode voor de rest.
Gezang 221 uit het oude liedboek gaat hierover:
‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!’

Lees: Johannes 11:17-27
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Zaterdag 12 maart

Om alles of niets
Om liefde gaan wij een leven,
sterven wij dood na dood,
wagen de verste wegen,
om jou op hoop van zegen,
mijn liefste mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemels blauw.
Om alles ga ik dit leven,
Om alles of niets met jou.

Huub Oosterhuis

Lees: Psalm 67

Zondag 13 maart

Overweging
Judica betekent: Verschaf mij recht, naar Jeremia 31: 31-34 en Psalm 
43. Het is maar hoe je naar jezelf kijkt. Een mens kan blijven steken in 
zelfrechtvaardiging. Zoals die moordenaar, de schaamte voorbij en 
zonder enig schuldgevoel. De gevolgen van zijn daad, moord, ziet hij als
zijn lot. Hij legt zich erbij neer. Spot is dan de manier om je eigen lijden 
te negeren.
Het is maar hoe je naar jezelf kijkt. Had de andere moordenaar eerder 
van Jezus gehoord? Zijn woorden laten zien dat hij inzicht heeft in de 
rechtvaardigheid van zijn straf. Deze man komt tot een Kyrië, Heer 
ontferm U! Geen gebed om recht, maar om genade.
Juist dat is zichtbaar in het kruis van de Christus. Hier ondergaat Hij het
grootste onrecht op aarde waardoor er ‘genade voor recht’ kan 
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plaatsvinden voor de mens. Het gaat er niet alleen om hoe je naar 
jezelf kijkt, maar ook hoe je naar Jezus kijkt. Hij, die de Koning der 
Joden is. Dan ga je vanzelf in de eerste persoon enkelvoud spreken: 
denk aan mij. Juist dan kan er Evangelie klinken: heden….!

Lees: Lucas 23: 38-43

De collecte is vandaag weer bestemd voor vrouwen in Ghana.

Maandag 14 maart

Gebed
Heer, ontferm U over ons.
Want wij zijn mensen die leven in de wereld,
waar zomaar het recht van de sterkste kan gelden.

Ontferm U over ons en onze wereld.
want wij leven in een voortdurende drang naar zelfbehoud,
soms ten koste van een ander.
Wij leven in een wereld waar dat in alle verschrikking zichtbaar wordt.

Heer, ontferm U over ons, wees ons genadig,
want in onszelf zijn wij verloren en is er geen uitzicht.
Wij bidden om Uw genade.
Heer ontferm U over ons en leer ons 
vanuit Uw genade te leven, elke dag en elk moment.
Opdat de ander tot bloei kan komen
en ons leven één grote lofprijzing van uw genade zal zijn.
Amen 

Lees: Hebreeën 9: 15-28
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Dinsdag 15 maart

Het is Jezus zelf
Jezus vertelt een aangrijpend verhaal over pachters die de macht 
overnemen. Ze ranselen de knechten van de eigenaar af en uiteindelijk 
vermoorden ze zijn zoon. ‘Dan is de erfenis van ons!’ De confrontatie is 
duidelijk: de Joods leiders nemen de profeten niet serieus en staan op 
het punt Jezus uit te leveren aan de dood. De dreiging neemt toe. 
Intussen missen ze het belangrijkste. De hoeksteen van Gods gebouw: 
het is Jezus zelf.
Lees Lucas 20: 9-19
Wat betekent het voor u dat Jezus ‘hoeksteen’ is?  

Woensdag 16 maart

Wandelen is een manier om het hoofd leeg te maken, om los te komen 
van de dagelijkse werkelijkheid en stil te staan bij levensvragen. Zet 
deze veertigdagentijd een stap en wandel, alleen of met een ander, of 
organiseer een wandeling met een aantal gemeenteleden.

Zet een stap door pelgrimage
Op het Schotse eiland Iona, bekend van de Iona Community wordt elke
week vanuit deze community een pelgrimage over het eiland 
georganiseerd. Op verschillende plekken sta je stil voor een 
bijbellezing, een lied, een gebed. Op het stenenstrand word je 
uitgenodigd om twee stenen op te rapen. Eén staat symbool voor 
verdriet, de ander voor het goede in je leven. Je wordt uitgenodigd om 
de steen van het verdriet in zee te gooien, de steen van het goede in je 
leven neem je mee naar huis.
Op deze manier kun je ook in je eigen woonplaats een tocht uitzetten, 
vindt de werkgroep Vieren van de Raad van Kerken. Je kunt 
bijvoorbeeld allerlei voorwerpen die je op een tocht tegenkomt als 
symbool oppakken en er tekst en gedachten aan verbinden. Vruchten 
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die je vindt, kunnen verbonden worden met de vrucht van je leven. Een
plaats op een heuveltje waar wegen elkaar kruisen kan aanleiding zijn 
voor een gesprek over de levenslopen van mensen die in elkaar haken. 
Wie een dergelijke pelgrimage met een groep wil maken, moet 
eenvoudigweg het landschap op zich laten inwerken en momenten 
inbouwen die zich lenen voor verdieping middels een halteplaats.

Lees: Psalm 121

Donderdag 17 maart

Jezus rijdt de stad binnen op een jonge ezel die al hortend en stotend 
vooruitgaat. Het uitgelaten volk komt hem tegemoet. Ze werpen 
takken, mantels en palmbladeren voor de hoeven van het kleine dier 
neer..

In Leermens wordt de laatste avond van de Veertigdagentijd gehouden.
Het thema is: Gedichten. Er worden gedichten besproken over 
loslaten/losmaken/overgave die u zelf mee mag nemen. Aanvang 20.00
uur. Zie verder het winterprogrammaboekje.
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Vrijdag 18 maart

Meer dan de meubelboulevard
“Het lijden van Christus in de schijnwerpers. Niet in de kerk, die steeds 
leger wordt, als wel in uitingen van de (populaire) cultuur. (….) Volgens 
sommige mopperaars is The Passion een ‘kitscherige popcornvariant’ 
van het lijdensverhaal, ‘low culture’. Dat kan zo zijn, maar dit publiek 
spektakel brengt toch maar mooi tal van geseculariseerde 
Nederlanders het besef bij dat Pasen meer is dan een paar gratis vrije 
dagen in de lente. Iedereen die zeurt over verblokkering van de Bijbel, 
over banalisering van het lijdensverhaal, heeft een punt. Maar als je 
nooit in de kerk komt, wat geldt voor steeds meer Nederlanders, en 
thuis noch op school het lijdensverhaal te horen krijgt, dan ontbeer je 
uiteindelijk de basiskennis over wortels van onze cultuur. 
Als dankzij The Passion en Danny de Munck veel Nederlanders vanaf nu
Pasen met Jezus associëren in plaats van met de spreekwoordelijke 
meubelboulevard, hebben de slimme televisiedominees hun doel 
bereikt én Nederland een dienst bewezen.”

René van Rijckevorsel op Elsevier.nl

Lees: Matteüs 18: 21-35

Zaterdag 19 maart

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,
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je moet het maar vertrouwen.
Pas als je de eerste stap doet,
de tweede stap,
pas gaandeweg krijg je zekerheid.
Een vreemde weg,
maar je komt niet bedrogen uit.
Degene die hem je aanwijst,
heeft kennelijk het beste met je voor.
Ach Hij, een God die niets liever wil,
Bestemming.
Als jij maar mens bent, 
een prachtig en compleet mens.

Lees: lucas 19:22-44

Palmzondag 20 maart

Jezus op een voetstuk…
‘Vandaag is het Palmzondag, het begin van de paasweek. Jezus werd 
bejubeld. Hij werd binnengehaald als een held en bevrijder, als koning. 
Stiekem willen we dat misschien allemaal wel. Of wilden we dat als 
kind: toegejuicht worden, bejubeld, fimster, idool, held, prins of 
prinses, koning of koningin. Het overkwam Jezus.
Bij nader inzien wil je dat misschien helemaal niet. Want dan zit je in 
die gouden kooi, of je staat op dat voetstuk. Alle ogen op jou gericht. 
En dan moet je het waarmaken.
Eigelijk wilde Jezus iets heel anders. De ene dag is het misschien 
Hosanna, maar als je tegenvalt val je diep. Kruisig Hem!
Kunnen we onze helden en sterren en idolen misschien iets minder 
eren en onze misdadigers iets minder diep laten vallen? Voor de held 
of prinses geldt dat hij of zij ook maar een mens is. En dat geldt ook 
voor de veroordeelde mens. We zijn allemaal mensen met talenten en 
tekortkomingen. We moeten ons niet laten verblinden door het beste 
of het slechtste van die ander.
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Pasen betekent ook dat onze schulden en die van anderen vergeven 
worden, zodat we allemaal een nieuwe kans krijgen.’
Fred Omvlee

Lees: Matteüs 18: 21-35

De opbrengst van de collecte gaat weer naar de vrouwen in Ghana.

Maandag 21 maart

Ontspannen
De Veertigdagentijd is bedoeld als periode van voorbereiding, rust en 
bezinning. Elk jaar vraag ik me weer af waarom me dat toch zo slecht 
lukt. Het kerkelijk bedrijf draait juist in deze weken op volle toeren. De 
activiteiten vanuit het winterprogramma vullen veel avonden. Er wordt
vergaderd bij de vleet. De agendadruk zit me in de weg. En mijn eigen 
karakter ook natuurlijk. Gaandeweg de jaren ben ik erachter gekomen 
dat ik mijn bezinning niet vind in speciaal daarvoor  gecreëerde 
momenten. Maar wel door juist in alles wat er dagelijks gebeurt mijn 
focus scherp houden. Te weten dat ik het niet móet doen, maar dat ik 
het màg doen. Gods genade werkt in mij.
Opstanding betekent voor mij: gewoon elke morgen maar weer 
opstaan om iets van Gods liefde, zichtbaar in Jezus, aan mensen over te
brengen. Door persoonlijke aandacht voor mensen, door dagelijks zo 
naturel mogelijk iets van mijn geloof en hoop te delen met wie ik 
onderweg tegenkom, en door me voor een ander in te spannen.
Zo werken en leven maakt me eigenlijkheel ontspannen.
Ds. Hans van Ark

Lees: Johannes 12:1-46
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Dinsdag 22 maart

Een weg met mensen 
Gebed
God van verleden, heden en toekomst,
U die met ons meegaat door de tijd:
Koester met ons het verleden.
Help ons om mooie herinneringen te bewaren,
om het goede wat was in ere te houden
en het een bron van kracht te laten zijn.
Wees ons na bij in het heden:

Steun ons als we keuzes moeten maken, hier en nu,
voor de kerk, voor ons geloof,
voor de weg die we als gelovigen samen gaan.
Geef ons altijd weer zicht op de toekomst.
Asl wij soms bij de pakken neerzitten
En niet weten hoe het verder moet,
wees dan hoopvol en bemoedigend aanwezig.
Inspireer ons steeds weer met de verhalen
die vertellen hoe U door de eeuwen heen
een weg met mensen bent gegaan.
Geef ons het vertrouwen dat U ook met ons
verder gaat op weg,
hoe die ook zal lopen.
Amen 

Lees: Psalm 119: 52-60
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Woensdag 23 maart
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Witte donderdag 24 maart 

De maaltijd
Pesach. Het feest van de bevrijding uit Egypte waarop de Joden 
opnieuw ongezuurde broden eten. Jezus zet het feest in een ander licht
en laat zien dat het over hèm gaat. Zijn dood, zijn bloed, zijn lichaam. 
Een diep mysterie waarin Hij zichzelf geeft aan ijn leerlingen en aan 
deze wereld. En intussen maken de leerlingen ruzie over wie onder hen
de belangrijkste is en zit de verrader van jezus aan tafel.

Lees: Lucas 22:1-23

Om 19.30 uur is er de viering van het Heilig Avondmaal in de 
Vredekerk. U bent daar van harte welkom!

Goede Vrijdag 25 maart

Vader, in uw handen leg ik mijn geest
Hij dreigt te bezwijken.
Maar vreemd genoeg
houdt het kruis hem staande, 
het kruis schijnt zijn redding.

Is het waar dat door de dood
het leven verschijnt?

Terwijl de duisternis om hem heen
en in zijn binnenste dikker wordt
ziet hij een verschijning,
daar in de verte:
iemand wacht op hem.
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Even denkt hij aan het verhaal
dat hij ooit zelf heeft verteld:
De vader die op de zoon wacht,
de zoon die de handen van de vader grijpt,
vader en zoon die elkaar omhelzen,
voor altijd samen.

Een vloed van vertrouwen
welt in hem op.
Met de moed der wanhoop
Laat hij zijn leven los.

Met het laatste restje kracht
schreeuwt hij een woord,
opgediept uit een psalm:

Vader in uw handen leg ik mijn geest.

Dan knakt het riet.
Zijn adem vlucht,
de aarde beeft,
de hemel zwijgt,
de zon gaat onder,
de nacht valt.

Het wordt stil,
Oorverdovend stil.

Lees Johannes 19: 16-30

Ook vanavond is er dienst  om 19.30 uur in de Vredekerk, van harte 
welkom!
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Stille zaterdag 26 maart

Lijdenstijd    

Nu is de tijd gekomen
van stilte en gebed
van lijden niet te doorgronden
die ons in de vrijheid heeft gezet.
Van verraad en van honen
van verdriet en diepe pijn
van vrienden die niet kunnen waken
van door God verlaten zijn.
Wie kan dit lijden bevatten
die Liefde onvoorstelbaar groot
Zijn lichaam voor ons gebroken
Zijn bloed dat Hij voor ons vergoot.
Hier past alleen maar stilte
of een stamelend dankgebed
en heel veel van Jezus houden
Hij heeft Zijn leven voor ons afgelegd.

Cobi
Lees: Matteüs 26:20-30

Vanavond om 22.00 uur is er dienst in de Petrus en Pauluskerk, komt u 
ook?
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Eerste paasdag

Om de vreugde van Pasen
Vader, sinds Pasen
Komt alles in een ander licht te staan,
het licht van de opstanding.
De dagelijkse krant,
onze zorgen, onze zonden,
onze ziekten, onze droefheid,
alles is anders nu Jezus leeft.

Zegent U onze povere pogingen
om te verstaan wat het voor uw gemeente
en voor de hele wereld betekent
dat uw Zoon, onze Verlosser, verrezen is uit de dood.

O geef dat wij de dwaasheid niet begaan
de Levende te zoeken bij de doden,
laat ons van harte mogen zeggen
met Maria van Magdala: Rabboeni! Mijn Meester!

Dank U Vader,
Voor het licht en de troost van Pasen,
We loven en we prijzen uw Naam
Voor zoveel goedheid en voor zoveel vreugde.

Jaap Zijlstra

Lees: Matteüs 28:1-15

Op paasmorgen is er een feestelijke dienst in de Vredekerk om 10.00 
uur met medewerking van Loppersums Harmonie met weer een 
collecte voor de vrouwen in Ghana.
Natuurlijk bent u ook hier van harte welkom!
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Wij wensen u Gezegende Paasdagen.

Dit boekje is samengesteld uit allerlei andere jaargangen 
van boeken over de Veertigdagentijd door 

Annie Land, Regina Feitsma en Ina van der Ploeg.


