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Voorwoord 

De veertigdagentijd herinneren aan de woestijnreis. God 

zorgde voor de noodzakelijke proviand voor onderweg. 

Water uit de rots en brood uit de hemel.  Veertig jaren of 

dagen op water en brood. Dat het zolang duurt heeft ook 

te maken met het ongeloof van het volk. Water en brood 

betekent ook boetedoening.  

Vasten kan in verschillende vormen: beperking of geen luxe 

eten, geen vlees eten (lijden van de dieren), vermindering 

van energiegebruik, tijd nemen voor meditatie en stilte, 

tijd nemen voor een vrijwillige taak. 

In de liturgie wordt dit onderstreept door de kleur paars 

en het ontbreken van het glorialied en het ontbreken van 

de viering van de Maaltijd van de Heer, behalve op Witte 

Donderdag waar we instelling van deze maaltijd gedenken.  

De maaltijd van de Heer is de belangrijkste maaltijd in de 

Bijbel. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan 

tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente 

de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood 

totdat Hij komt.   

We wensen u een goede weg naar Pasen. 

 

Han Lobbezoo 

voorzitter KerkXtra  
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Kerkdiensten 40 dagentijd Kleverskerke 
  26 febr   9.30 uur Kerkdienst Ds. R. Poesiat  

  5 maart 19.30 uur Biddagdienst Da J. van de Putte   

12 maart    9.30 uur Kerkdienst Ds. van Vliet  

19 maart   9.30 uur Kerkdienst Ds. C. Simons 

19 maart 11.15 uur Gezinsdienst Com. Gezinsdienst 

26 maart    9.30 uur Kerkdienst Ds. J. W. Steenbergen  

  2 april   9.30 uur Kerkdienst Da K. van de Broeke  

  6 april 19.30 uur Witte Donderdag/ HA Ds. R. Poesiat 

  7 april 19.30 uur Goede Vrijdag Ds. R. Poesiat 

  9 april   9.30 uur Pasen Ds. R. Poesiat 

 
Kijk voor actuele informatie op de website van de kerk: www.pknkleverskerke.nl 
 
 

 
 

Kerkdiensten 40 dagentijd Serooskerke 
  22 febr 19.00 uur Vesper  werkgroep Liturgie 

  26 febr 10.00 uur Invocabit  Ds. J. Beijer 

  1 maart 19.00 uur Vesper  werkgroep Liturgie 

  5 maart 10.00 uur Reminiscere Ds. G. de Lang 

  8 maart 19.00 uur Vesper werkgroep Liturgie 

12 maart  10.00 uur Oculi- Biddag Ds. G. Klein 

15 maart 19.00 uur Vesper  werkgroep Liturgie 

19 maart 10.00 uur Laetare Ds. P. Melse  

22 maart  19.00 uur Vesper  werkgroep Liturgie 

26 maart 10.00 uur Judica Ds. B. de Haan 

29 maart 19.00 uur Vesper  werkgroep Liturgie 

  2 april 10.00 uur Palmpasen   Ds. M.J. Wisse 

  6 april 19.00 uur Witte Donderdag  HA Ds. G. J. Smit  

  7 april  19.00 uur Goede Vrijdag Ds. A. Jobsen 

  9 april   06.00 uur Paaswake Ds. G. Ruitenburg 

  9 april  10.00 uur Pasen Ds. G. Ruitenburg 
 

De diensten in Serooskerke kunt u online bekijken en beluisteren via kerkdienst gemist.  

Kijk voor actuele informatie op de website van de kerk: pkn-serooskerke.nl 
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Kerkdiensten 40 dagentijd Gapinge en Veere 

22 febr 19.30 uur Gez. dienst in Gapinge Vesper Aswoensdag Bijz. diensten com. 

26 febr 10.00 uur Gez. dienst in Gapinge 1e 40dagentijd Dhr. H. Soeting 

  5 maart 10.00 uur Gez. dienst in Veere 2e 40dagentijd Ds. C. Kors 

  8 maart 18.00 uur In ‘de Korenmaat’ Biddagmaaltijd KIA groep 

12 maart 10.00 uur Gez. dienst in Gapinge 3e 40dagentijd Ds. M. Haas 

19 maart 10.00 uur Gez. dienst in Veere 4e 40dagentijd Ds. P. Steenbergen 

26 maart 10.00 uur Gez. dienst in Gapinge 5e 40dagentijd Ds. G. Kwakkel 

  2 april 10.00 uur Gez. dienst in Veere Palmpasen Ds. M. van Manen 

  6 april 19.30 uur Gez. dienst in Gapinge Witte Donderdag HA Ds. P. Steenbergen 

  7 april 19.30 uur Gez. dienst in Gapinge Goede Vrijdag Bijz. diensten com. 

  8 april 21.30 uur Gez. dienst in Gapinge Stille Zaterdag Bijz. diensten com. 

  9 april 10.00 uur Gez. dienst in Veere Pasen Ds. P. Steenbergen 

 
De diensten in Gapinge en Veere kunt u online bekijken en beluisteren via kerkdienst gemist.  
Kijk voor actuele informatie op de website van de kerk: pkn-gapinge-veere.nl 
 

 
 
 

Kerkdiensten 40 dagentijd GKV Vrouwenpolder 
  26 febr 10.00 uur Kerkdienst Ds. B. Renkema 

  5 maart 10.00 uur Kerkdienst Ds. G. Zomer 

  5 maart 15.00 uur Kerkdienst Ds. B. Renkema 

  8 maart 19.30 uur Biddagdienst Ds. K. de Putter 

12 maart  10.00 uur Kerkdienst Ds. K. de Putter 

19 maart  10.00 uur Kerkdienst Ds. G. Zomer 

26 maart 10.00 uur Kerkdienst Ds. G. Overweg 

  2 april  10.00 uur  Kerkdienst Nog niet bekend 

  2 april 15.00 uur Kerkdienst Nog niet bekend 

  6 april 19.30 uur Gebedsdienst, gez. met PKN Com. Eredienst 

  7 april 19.30 uur Kerkdienst Goede Vrijdag Ds. G. Zomer 

  9 april 10.00 uur Kerkdienst Pasen Ds. G. Zomer 

 

Kijk voor online diensten en actuele informatie op de website:  
www.vrouwenpolder.gkv.nl  
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Kerkdiensten 40 dagentijd  PKN Vrouwenpolder  
  22 febr  19.30 uur Gebedsdienst Aswoensdag Com. Eredienst 

  26 febr 10.00 uur 1e  40 dagentijd  Ds. G.J. Smit 

   3 maart 19.30 uur Gebedsdienst Com. Eredienst 

   5 maart 10.00 uur 2e  40dagentijd Ds. G. Zomer 

 10 maart  19.30 uur Gebedsdienst Com. Eredienst 

  12 maart  10.00 uur 3e  40dagentijd Mgr.van Leeuwen 

 17 maart  19.30 uur Gebedsdienst Com. Eredienst 

 19 maart 10.00 uur 4e  40dagentijd Ds. G.J. Smit 

 24 maart 19.30 uur Gebedsdienst Com. Eredienst 

 26 maart 10.00 uur 5e 40dagentijd   Ds. J. B. Beijer 

 31 maart  19.30 uur Gebedsdienst Com. Eredienst 

   2 april  10.00 uur 6e 40dagentijd Palmpasen   Ds. M. Haas 

   3 april 19.30 uur Gebedsdienst, gez. in GKV kerk Com. Eredienst 

     4 april  19.30 uur Gebedsdienst Com. Eredienst 

    5 april  19.30 uur Gebedsdienst Com. Eredienst 

   6 april  19.30 uur Witte Donderdag HA Ds. M. Haas 

   7 april  19.30 uur Goede Vrijdag Ds. M. Haas 

   8 april  22.00 uur Stille Zaterdag Com. Eredienst 

    9 april  5.30 uur Paasvroegdienst Ds. M. Haas 

   9 april  10.00 uur Pasen Dhr. B. Fluit 

 
De diensten in Vrouwenpolder kunt u online bekijken en beluisteren via kerkdienst gemist. 
Kijk voor actuele informatie  op de website van de kerk: www.pelgrimskerk-vrp.nl 

 



Uit liefde voor jou                                          Veertigdagentijd 2023 

Woensdag 22 februari              …40 

 

 
 
 
Ontmoeten 
Wie nodig je uit aan tafel? En als je er een foto of een schilderij van 
zou maken, hoe ziet het er dan uit? Is het zo chique dat je 
nauwelijks durft te gaan zitten? Is het liefdevol verzorgd? 
 
De Nederlands/Chinese schilder Juane Xue heeft een serie 
schilderijen gemaakt met de titel ‘verlaten tafels’. Schaduw en licht, 
kleur en beweging zijn karakteristiek deze schilderijen.  
Er is dan misschien geen mens te zien, maar het leeft. Het ademt de 
ontmoeting, de gesprekken, de vreugde van elkaar weer zien. Voor 
deze kunstenares horen kleur en licht onlosmakelijk bij elkaar.  
 
Als puzzel zijn de schilderijen moeilijk, maar gedurende het maken 
groeit het respect. 
Hoe zou zij het laatste avondmaal in beeld brengen? 
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Donderdag 23 februari               …39 

 
Dit is een dag van zingen 

 

Dit is een dag van zingen! 
Voorgoed zijn wij bevrijd. 
Gods kracht zal ons omringen, 
zijn liefde duurt altijd. 
Ontsloten is de poort 
scharnierend op de vrede, 
wij zullen binnentreden 
en leven ongestoord. 
 

Zijn intocht werd tot teken, 
tot hoeksteen van het recht; 
van vrede kwam Hij spreken, 
van leven warm en echt. 
Gezegend is zijn naam, 
Hij heeft aan ons zijn leven 
en liefde doorgegeven 
tot grond van ons bestaan. 
 

Dit is een dag van zegen, 
een dag van feest en licht, 
van palmen hoog verheven, 
van zon en vergezicht. 
Geef ons vandaag de moed  
het met uw naam te wagen, 
uw vrede uit te dragen. 
Loof God want Hij is goed! 
 

Lied 552 Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk  
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Vrijdag 24 februari               …38 

 

Collecte informatie  
 

 

Jongeren zonder ouders staan er vaak alleen voor 

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met 
kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s 
voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook 
overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor.  

Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor 
inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun 
eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te 
betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen 
tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken 
als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. 

 

 

De collecte voor Kerk In Actie op 26 februari is bestemd voor dit project. 
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Zaterdag 25 februari              …37 

Over iets meer dan zes weken is het Pasen. Een mooi feest, of beter gezegd: het 
mooiste feest. Want tijdens Pasen gedenken we Gods grote liefde voor ons. Als 
voorbereiding op Pasen is het mooi om hier samen met het gezin over na te 
denken. Het thema van de kalander is: “Uit liefde voor jou”. God houdt er ook 
van om ons te vertellen hoe dol Hij op ons is en ons Zijn liefde te laten blijken. Dat 
mogen jullie vandaag (en de komende weken) ook gaan ontdekken. 

Activiteit: Liefdesbriefjes zoeken door het hele huis 
Schrijf op mooie papiertjes korte liefdesteksten uit de Bijbel die Gods liefde voor 
je uitdrukken. Of print plaatjes uit die hetzelfde uitbeelden als je kinderen nog 
niet kunnen lezen. Verstop ze door het huis heen. De kinderen mogen ze gaan 
zoeken. Lees ze daarna met elkaar door. Wat staat er, en wat betekent het? Dit is 
ook een leuke variant op het zoeken van paaseieren. Verstop eventueel ook een 
‘schat’ met iets lekkers erin om de activiteit extra speciaal te maken (ook door 
lekkere dingen laat God Zijn liefde aan ons zien). Hier een aantal voorbeelden van 
teksten die je op de briefjes zou kunnen zetten: 

• Je bent kostbaar voor mij en Ik houd zielsveel van je. (Jesaja 43:4) 

• Ik maak je graag gelukkig! (Psalm 103:5) 

• Ik ben zo blij met je dat Ik juich als Ik je zie en liedjes over je zing. (Zefanja 
3:17) 

• Ik vind je mooi! (Psalm 139:14 

• Je bent Mijn vriend. (Johannes 15:15) 

• Ik omhels en zegen je. (Marcus 10:16) 

• Ik denk oneindig veel aan je! (Psalm 139:17-18) 

• Ik kijk en luister graag naar je want je hebt een fijne stem en een mooi 
gezicht. (Hooglied 2:14) 

• Je bent mijn kostbare bezit. (Exodus 19:5) 

• Ik blijf altijd bij je, waar je ook naartoe gaat! (Psalm 139:7-10) 
 

 

Veel succes!                               
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Zondag 26 februari  Preek van een leek 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Je moet Je moet niet alles  Het kan opeens 

 van twee kanten willen zomaar 

 komen verklaren voor je staan 

 om elkaar  het lijkt op iets 

 te ontmoeten Voor je het weet om uit de weg te gaan 

  verklaar je elkaar  
 Je moet eigenlijk de oorlog Dat is het vreemde 

 toevallig  van geluk 

 onderweg zijn Je moet  je maakt het waar 

  van twee kanten of je maakt het stuk 

 Je moet  komen  
 geen doel om elkaar Het kan jou bedreigen 

 voor ogen hebben te ontmoeten het kan jou behoeden 

    

 En je moet  Je moet jezelf Maar je moet 

 laten gebeuren in de ander van twee kanten komen 

 waarvoor je bang bent durven zien om elkaar te ontmoeten 

    

 
Ontmoeting Zonder   

 in die ander  
te verdwijnen  
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Maandag 27 februari     …36  

 
Gebed 
 
Goede God, 
 
Dank u voor Uw woord waarin U zich laat kennen 
Uw woord dat al zoveel eeuwen mensen raakt. 
als een troost, bemoediging, een bron van hoop. 
 
Dank U dat uw Woord nog altijd spreekt, dichtbij en ver weg. 
Dat mensen zich erin herkennen, juist in de rauwheid van het leven. 
Dat ze daarin mogen ontdekken wie ze zijn: uw geliefde kinderen. 
 
Dank U voor het vleesgeworden Woord Jezus Christus, uw Zoon. 
Hij, die in de woestijn de verleidingen van de duivel wist te 
doorstaan, heeft beloofd met ons te zijn en vanuit die kracht mogen 
wij leven 
 
Wij bidden voor hen die de Bijbel voor het eerst na lange tijd weer 
ontdekken, zoals de arbeidsemigranten in de Golfstaten ver weg 
van hun familie. Wees hen nabij door uw Woord heen, wees voor 
hen een bron van kracht 
 
Amen 
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Dinsdag 28 februari              …35  
 

Zomaar  
 
Slaat alles dicht, 
hebben we niets meer te hopen, 
niets meer te dromen, 
 

o God, 
dat hij ons dan weet te vinden, 
hij, de opgestane Heer. 
 

De gedachte alleen al - 
dat hij ons herkent, 
onze naam noemt, 
ons zienderogen verheldert. 
 

De gedachte alleen al  - 
dat hij onze dagen deelt, 
zich voegt in onze geschiedenis, 
onze tijdgenoot is, 
 

dat hij meeloopt met ons, 
een reisgenoot  - 
en woord voor woord  
ontvouwt hij het grote geheim. 
 

O God, de gedachte alleen al  - 
dat hij bij ons blijft, 
tenslotte mee naar binnengaat, 
plaats neemt aan tafel  
en op de hem zo eigen wijze 
het brood breekt - 
dat hij onze huisgenoot is. 
 

En niet zomaar o God komen wij op deze gedachte. 
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Woensdag 1 maart                  …34 
 

In het doodspunt van de tijd,  
in de donkerste der nachten,  
dieptepunt van antimachten,  
grondverloren elk verwachten,  
werd het Pasen, nieuwe tijd,  
nieuwe toekomst, wonderwijd  

 
Inge Lievaart (uit: 'Toen werd het morgen midden in de nacht) 
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Donderdag 2 maart                       …33 
 
O liefde die verborgen zijt 
in diepe stilte en eeuwigheid, 
erbarm u over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
 
Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 
 
De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 
O liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen. 
 
Opdat ook wij o Heer niet 
verlaten in uw diep verdriet 
Maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn 
 

Lied 561 Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk  
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Vrijdag 3 maart           …32 

Collecte informatie 
 

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het 
Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. 
Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in 
Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie 
als bij diaconaal werk. 

 

Wat betekent dit project voor Marjam (60)? 

“Ik kom uit een traditioneel christelijke familie uit Palestina, maar 
had de Bijbel nog nauwelijks van binnen gezien. Hoewel ik naar een 
christelijke school ging, raakte de kerk nogal op de achtergrond. Bij 
mijn vriendin Layla is dat totaal anders. Het geloof speelt een grote 
rol in haar leven en ze haalt veel wijsheid uit de Bijbel. Sinds ze me 
meenam naar een bijbelstudie in de kerk is mijn leven veranderd. 
De bijeenkomsten sluiten goed aan bij de dagelijkse realiteit en zijn 
altijd informeel. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu mijn 
grote voorbeeld. Ik ben er iedere week bij!” 

 
 

De collecte voor Kerk In Actie op 5 maart is bestemd voor dit project. 
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Zaterdag 4 maart              …31 
In de 40 dagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw 
begin. Jezus liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start 
kunnen maken. 

 
Vul een bord of schaal met zand, een kaarsje en wat stenen. 
Teken op een kaartje een kruis of een hart. 
En schrijf op een ander kaartje elke week een mooie tekst. 
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Zondag 5 maart Preek van een leek 

 
Ik keek naar je, toen je vanochtend opstond en hoopte dat je 

met me zou praten, al was het maar heel even, om mijn mening te 

vragen of me te bedanken voor iets goeds wat je gisteren 

overkomen was. Maar ik merkte dat je het te druk had met het 

uitzoeken van de juiste kleren om aan te trekken naar je werk. 

Je pakte de telefoon om een vriend te bellen voor de laatste 

roddel. Ik zag hoe je naar je werk ging en ik wachtte de hele dag 

geduldig. Met al je bezigheden zul je het wel te druk hebben om 

iets tegen mij te zeggen. 

Ik zag dat je voor het middageten om je heen keek. Misschien 

schaamde je je om met mij te praten en boog je daarom je hoofd 

niet. Drie of vier tafels verder zag je een paar vrienden van je 

even met mij praten, maar jij deed het niet. 

Ik wachtte geduldig terwijl je tv zat te kijken en te eten, maar 

je praatte weer niet met me. Bedtijd – je zult wel moe zijn 

geweest, maar je zei niets tegen mij. 

Maar ik wacht geduldig ik houd zoveel van je dat ik elke dag 

wacht op een knikje, gebed of gedachte of een dankbaar deel 

van je hart. 

Maar ik zal wachten met niets dan liefde voor jou, in de hoop dat 

je me vandaag wat tijd gunt.  

Ik wens je een prettige dag! 

 

Je vriend, GOD 
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Maandag 6 maart    …30 

Gebed 
 

Woorden van Gods liefde. 
 

Aan het begin van een nieuwe morgen, 
Leg ik mijn zorgen voor U neer, 
Mijn leven is bij U geborgen 
En U helpt mij altijd weer. 

 
Wat deze dag mij ook zal geven, 
Als ik mijn hulp van U verwacht, 
Dan leidt U vol liefde heel mijn leven, 
En word ik gedragen door Uw kracht. 
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Dinsdag 7 maart    …29 

 

Duisternis kan geen duisternis laten verdwijnen. 

Enkel het licht is daartoe in staat.  

Haat kan geen haat verdrijven,  

enkel de liefde is daartoe in staat.  

Martin Luther King 

 
Als een genade waar Gij mij zomaar mee verrast  

de geur van regen het lied van de wind  

de warmte van een dier wat mij zomaar  

als manna als een genade ten deel valt  

een vleugje tederheid een vriendschap een liefde  

het maakt alles anders  

het is o God de glans van mijn bestaan  

Hans Bouma – uit: Licht dat op ons valt 
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Woensdag 8 maart     …28 
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Donderdag 9 maart     …27 
 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
Jou nabij op al je wegen 
Met Zijn raad en troost en zegen 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
Gij gevaar, in bange tijden 
Over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
In zijn liefde je bewaren 
In de dood Je leven sparen 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
Tot wij weer elkaar ontmoeten 
In Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Lied 416 Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk  
 

 

 

 

 

 
 
 
 



Uit liefde voor jou                                          Veertigdagentijd 2023 

Vrijdag 10 maart                                                 …26
          
Collecte informatie 

 

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een 
korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te 
oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we 
(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand 
om te werken naar herstel. 

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die 
omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen 
bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in 
de maatschappij. 

In de gevangenis kreeg ex-gedetineerde Chris bezoek van vrijwilliger 
Jan van Gevangenenzorg. “Hij heeft me moed gegeven om door te 
gaan." Als gedetineerde staat niet alleen jouw leven op zijn kop, 
maar zeker ook dat van je naaste familie, zelfs ná je vrijlating. 
Gevangenenzorg Nederland biedt kerken de mogelijkheid 
bemoedigingspakketten naar deze families te sturen.  

Inhoud pakket: Producten voor de uitzet, zoals pannen, thee- en 
handdoeken, mokken, bestek. Creatief materiaal, zoals papier, 
(kleur-) potloden, puzzelboekje, schilderspullen. Producten voor 
persoonlijke hygiëne, zoals doucheschuim, handdoeken en 
washandjes. Persoonlijke aandacht, zoals iets lekkers of kleding. 

 

De collecte voor Kerk In Actie op 12 maart is bestemd voor dit project. 
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Zaterdag 11 maart      …25  

Happy stone. 
 

Een Happy Stone is een steen die door iemand mooi beschilderd is 
en vervolgens ergens neergelegd om de vinder blij te maken. Als je 
zo’n steen vindt mag je deze meenemen naar huis, of op een ander 
plekje neerleggen om iemand anders een geluksmomentje te 
bezorgen. Zo zwerven de beschilderde stenen door het hele land 
om mensen blij te maken. 

Denk eerst na wat over wat jou blij maakt.  

Zoek dan een mooie steen en beplak hem met een mooi 
plaatje, of ga aan de gang met viltstift of verf.  

Als je de steen buiten neer wil leggen is aflakken met vernis 
wel nodig. 

Maar je kunt de steen ook in de schaal van vorige week leggen.  
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Zondag 12 maart  Preek van een leek 
 

Johannes 4 : 5 – 42 
 

In zijn evangelie beschrijft Johannes de ontmoeting tussen een 
Samaritaanse vrouw en Jezus. Het is een echte ontmoeting ! 
We hebben van die dagen dat we veel mensen tegenkomen, maar 
elkaar echt ontmoeten is iets anders, is iets meer. 
Iemand echt ontmoeten heeft iets bevrijdends. 
Je hoort soms verrassende dingen, je ogen gaan soms open, het 
doet je goed, jij en die ander worden er andere mensen van. 
Daar bij die waterput, die bron, wordt de Samaritaanse een ander 
mens door de ontmoeting met Jezus . 
Ze voelt het precies aan . 
Deze man is er een die weet wat er in mensen omgaat aan hoop en 
twijfel, domheid, drift, plezier, onzekerheid…..Zij voelt zich door 
Hem heel erg aangesproken, letterlijk en figuurlijk. 
Zij vermoedt in Hem een profeet, een man Gods, een bron is Hij, 
een bron van leven.  
Nadat ze Hem getroffen heeft, rent ze de stad in en zij die eerst 
bang was onder mensen te komen, vertelt nu aan ieder die het 
horen wil dat zij de Messias heeft gevonden. 
Iemand met woorden, waarmee je verder kunt.  
In plaats van water heeft ze kracht geput uit die ontmoeting met 
Jezus, het levende water. 
Samenkomen in zijn naam, liturgie vieren, in de Bijbel lezen, samen 
zingen, in gelovig gesprek gaan met elkaar, ruimte maken in je leven 
voor bezinning, het zijn allemaal mogelijkheden om kracht te putten 
uit de gedachtenis van Jezus. 
Hij is de bron van levend water,! wie naar Hem toegaat kan er 
troost uit putten nog steeds kun je bij Hem kracht opdoen om 
verder te gaan. 



Uit liefde voor jou                                          Veertigdagentijd 2023 

Maandag 13 maart      …24 

 

Gebed  

 
Hemelse Vader, 

  
Ik vraag uw zegen voor de komende dag. 
U, die mij het leven geeft, 
help mij om vandaag te doen wat U van mij vraagt. 
Mag ik ook in moeite of verdriet ervaren, 
dat U bij mij bent, 
dat U in mij bent om mij te troosten. 

 
Amen. 

 

 

 

 
There is always one thing to be thankful for every morning, 

to see the beauty of being alive under God’s grace. 
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Dinsdag 14 maart      …23 

 
In het volgen van Jezus 
vinden wij ware liefde 
Liefde die alles geeft  
zoals Hij gegeven heeft 

 

In het volgen van Jezus 
vinden wij ware liefde 
Liefde die alles geeft  
zoals Hij gegeven heeft 

 

Liefde met een lach en een traan 
zal immers nooit vergaan 
Zo wandelen wij in geloof 
met het vaandel van de liefde 
en het kompas van de hoop 
achter Jezus aan. 
 
Leo Heuvelman 
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Woensdag 15 maart                  …22  

 

De mist in ?  

Een reiziger vertelt: “Ik zal nooit vergeten hoe ik in de 

monniken-republiek Athos rondzwierf, dat Griekse schiereiland 

in de Egeïsche Zee. Ik was van het ene klooster vertrokken om 

over een bergrug naar het volgende klooster te lopen. Je hebt er 

geen wegen dus je doet alles te voet. Maar hoe hoger ik kwam, 

hoe mistiger het werd. De hele dag dwaalde ik, en ik was elk 

richtingsgevoel kwijt. Dan ging ik weer afdalen en dan weer 

klimmen. Liep ik in grote kringen rond door de bossen en bergen? 

Ik werd bang dat ik het klooster niet zou bereiken, en na zes uur 

wordt de poort niet meer open gedaan, en in dit seizoen kun je 

niet buiten slapen. Tenslotte kwam ik bij een klein hutje van een 

kluizenaar, een éénmans-kloostertje. Ik vroeg de oude man met 

de lange witte baard of hij me de weg wilde wijzen. Hij gaf me 

een merkwaardige raad: als je verdwaalt, moet je nooit naar 

beneden gaan, maar altijd omhoog. Ik besefte dat het een grote 

levenswijsheid was die hij me gaf. Ik ging omhoog en binnen een 

half uur was ik bij het klooster. Ik besefte ook dat het voor ons 

allemaal geldt. Hoe gemakkelijk dwalen we niet af, en hoe 

gemakkelijk gaan we dan naar beneden (aan de drank, de drugs, 

of we gooien alle moraal overboord) maar we moeten het hogerop 

zoeken. We moeten God vinden die ook ons zoekt en liefde heeft 

voor ons. In Jezus Christus.” 
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Donderdag 16 maart              …21 

 

 
Zangen van Zoeken en Zien 536, tekst Sytze de Vries 

 
 
 
 

https://www.kerkliedwiki.nl/Zangen_van_Zoeken_en_Zien
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Vrijdag 17 maart               …20 

 

Collecte informatie 

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. 
Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een 
missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve 
manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. 

Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen 
kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk 
in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien 
als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 

 

 

De collecte voor Kerk In Actie op 19 maart is bestemd voor dit project. 
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Zaterdag 18 maart      ...19 
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Zondag 19 maart   Preek van een leek 
 
Romeinen 8 vers 1—11 

 

In dit hoofdstuk van de brief aan de gemeente in Rome gaat het over 
zuchten van verlangen naar de heerlijkheid. 
 

Hoe lang moeten wij nog lijden aan angst, pijn en geweld? 
 
Paulus begint in de eerste verzen met de belofte van God dat er geen  
verdoemenis is voor de mensen die Hem hebben leren kennen. 
 
Het ego is één van de sterkste oerdriften van de mens, waardoor alle 
onrust in de wereld ontstaat. Een ieder leeft naar zijn eigen verlangens. 
Men doet het tegenovergestelde van wat God wil. 
 
Wij kunnen gaan leven naar de verlangens van de Geest en niet meer op 
de manier die ik wil. Hij maakt ons dan vrij van de wet van Mozes, de wet 
van het kwaad, die dood. De mensen kunnen niet gehoorzamen omdat 
het kwaad in hen zit. Deze wet kon de vriendschap van ons met God niet 
herstellen. 
 
God kon dat wel, door het sturen van zijn eigen zoon, die ook door het 
kwaad verleid kon worden, maar altijd gehoorzaam was aan God. 
 
Laat je daarom niet langer leiden door het ego maar door God, anders zal 
je sterven. Als je je laat leiden door de geest zal je leven, zal ook het  
sterfelijk lichaam weer levend gemaakt worden. 
 
Met deze wetenschap kunnen wij rustig uitzien naar de nieuwe hemel en 
aarde, vrij van angst, pijn en geweld. Waar we allen rust vinden in de 
schoot van de Vader en de tranen van onze ogen gewist worden. 
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Maandag 20 maart      …18 

Gebed    

 

 

 

Barmhartige God,  

 

Zo kan een mens zijn  

Met een gezicht dat straalt als uw gezicht  

en met uw mantel van licht en liefde om zich heen:  

van top tot teen uw mens.  

 

Ik bid u: geef ook mij dat licht van u.  

Zeg tegen mij: ‘Wat ben je mooi.’  

Ik bid u: laat angst mij er niet meer onder krijgen,  

laat liefde met mij meegaan op heel de weg die ik gaan moet.  

 

Maak mij tot uw geliefde kind.   
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Dinsdag 21 maart               …17 

Gods liefde is genoeg 

 
 
In al mijn gebeden, 
waarin ik telkens vroeg. 

Wist ik reeds het antwoord. 
Gods liefde is genoeg. 

Al gaat mijn pad niet over rozen. 
Hij is steeds nabij. 

Daarom kan ik danken. 
God zorgt immers voor mij. 

In al mijn gebeden, 
vraag ik nu niet meer. 

Vertel God wat mij bezighoudt, 
elke dag en iedere keer. 

Want alles wat ik heb, 
is alles wat ik vroeg. 

Dat is een kind van Hem te zijn, 
ja echt, Gods liefde is genoeg. 

 
Geschreven door Ans Bieleveld  
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Woensdag 22 maart      …16 
Liefde maakt een verschil 

Je weet dat je liefde echt is als jij voor anderen voelt wat Catherine Lawes voor de gevangenen in de 
Sing Sing-gevangenis voelde. 
Toen haar man Lewis daar in 1921 cipier werd, was Catherine de jonge moeder van drie dochters. 
Iedereen waarschuwde haar om nooit een voet binnen de gevangenis te zetten, maar ze schonk geen 
aandacht aan hun woorden. Bij het eerste beste basketbaltoernooi dat er werd gehouden, kwam ze 
eropaf, de drie meisjes in haar kielzog, en ging tussen de gevangenen op de tribune zitten.                                                                                              
Ze heeft ooit gezegd: ‘Mijn man en ik zullen voor deze kerels zorgen en ik geloof dat zij voor mij zullen 
zorgen! Ik hoef nergens bang voor te zijn.’  Toen ze hoorde dat een veroordeelde moordenaar blind 
was, leerde ze hem braille, zodat hij kon lezen. Op een gegeven moment ontdekte ze dat sommige 
gevangenen slechthorend waren en ze leerde hun gebarentaal, zodat ze konden communiceren. 
Zestien jaar lang verzachtte Catherine Lawes de harde harten van de Sing Sing-gevangenen. In 1937 
kreeg de wereld te zien wat het verschil is dat door echte liefde wordt gemaakt. 

De gevangenen wisten dat er iets mis was toen Lewis op een ochtend niet op zijn werk kwam. Algauw 
verspreidde zich toen het bericht dat Catherine was omgekomen bij een verkeersongeluk. De 
volgende dag werd haar lichaam thuis opgebaard, op één kilometer afstand van de gevangenismuren.                                                                                        
Toen de dienstdoende cipier ’s morgens vroeg voorbijliep, zag hij een grote menigte bij de 
hoofdingang. Alle gevangenen verdrongen zich tegen het prikkeldraad. Betraande ogen. Ernstige 
gezichten. Niemand sprak. Niemand bewoog. Ze waren naar de plek gegaan waar ze het dichtst bij de 
vrouw stonden die hun liefde had gegeven. 

De cipier nam een opmerkelijk besluit. ‘Oké mannen, jullie kunnen gaan. Zorg dat je voor de avond 
terug bent.’ 
Dit waren Amerika’s zwaarste criminelen: moordenaars, overvallers. Dit waren mannen die voor de 
rest van hun leven door de straat waren opgeborgen. Maar de cipier deed de poort voor hun open en 
zonder begeleiding of bewaking liepen ze naar het huis van Catherine Lawes om haar de laatste eer te 
bewijzen. En ze kwamen terug. Allemaal. 

Een paar regendruppels richten een bloemensteel op. Een paar druppels liefde kunnen een leven 
veranderen. 
 
Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de 
gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig 
gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 
En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 
En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? 
En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze 
mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.  

Mattheus 25: 36-40 
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Donderdag 23 maart                   …15 

 
Water, water van de doop, 
taal en teken van de hoop: 
zie wij komen bij U staan, 
wijs ons Gods beloften aan! 
 
Water, water van de vloed 
die de ark wel dragen moet, 
hoog staat daar de regenboog: 
God maakt heel de aarde droog! 
 
Water, water van de Nijl, 
draagt het scheepje van het heil  - 
biezen mandje in het riet: 
God vergeet de zijnen niet! 
 
Water, water der Jordaan, 
alle schuld is weggedaan, 
onze zonden draagt de Heer, 
zie: de duif daalt op Hem neer! 
 
Water, water van de doop, 
uit Uw bron ontspringt de hoop: 
God bevrijdt en Hij geneest – 
Lof zij Vader, Zoon en Geest 

 
Lied 358 Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk  
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Vrijdag 24 maart     …14 

 

Collecte informatie  

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt 
onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de 
arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan 
goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India 
aangetrokken. 

Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 
300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject 
volgen en krijgen daarnaast training in ondernemers-
vaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 

 

 

De collecte voor Kerk In Actie op 26 maart is bestemd voor dit project. 
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Zaterdag 25 maart                         …13 
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Zondag 26 maart preek van een leek 

 

 
Het Lam van God (Jesaja 53: 6) 

 

Een heel bekende tekst.  

Maarten Luther schreef  hierover: nooit 

kunnen wij dit onder woorden brengen, 

ook met onze gedachten kunnen we er 

niet bij.  

Want we denken allemaal: kijk eens hoe 

we ons best doen om heilig en 

rechtvaardig te leven.  

 

Hoe we ons inspannen om samen de aarde te redden, welke 

hoogstandjes de techniek heeft uitgehaald.  

Daar komen we toch al best een eind mee. Nee, zegt God, werkelijk 

alles is door de zonde bedorven, ook jijzelf.  Daar kan ik dus 

helemaal niets meer mee. 

Maar zegt God, ik heb je lief! Wil je rechtvaardig zijn? Dan is het 

genoeg dat je beseft dat Ik de zonden van de hele wereld, en zeker 

ook die van jou, op de rug van het Lam heb gelegd, en op niemand 

anders. Hij was het licht, maar ging voor jou uit als een nachtkaars. 

Geloof dit en je bent een gelukkig mens. Probeer het te begrijpen 

en het wonder wordt steeds groter.  
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Maandag 27 maart                                 …12 

 

Gebed  
 

Voel je je totaal ontwricht 

doen je zonden je bezwijken 

Ik zie een slang daar opgericht 

je hoeft alleen nog maar te kijken 

 

De een is nog eens aan het wikken 

blijft maar hangen in 't verdriet 

De ander blijft zijn wonden likken 

alleen kijken kan toch niet? 

 

Je wilt jezelf liever genezen 

probeert een beter mens te zijn 

Door goede werken, bijbel lezen 

maar nog steeds voel je de pijn 

 

Meer zal ik niet van je vragen 

't zijn jouw zonden die Ik droeg 

Meer dan dat kan je niet dragen 

kijk naar boven, 't is genoeg 

www.gedichtenservice.nl Thea den Hoedt 

 

 
 
 

http://www.gedichtenservice.nl/
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Dinsdag 28 maart                                   …11 
 
Toekomst 
 
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand, 
verlegt de grens van water en zand. 
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht, 
dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht. 
 

Soms lijkt het of de wereld is vergaan, 
geen hand voor ogen en geen weg te gaan.  
Je valt en bent te moe om op te staan. 
De toekomst lijkt niet langer te bestaan.  
 

Je kunt niet verder met je ogen dicht. 
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht. 
Wie zich verliest in droefheid en gemis, 
vergeet wat was en bleef en komt en is.  
 

Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed, 
Geloof in “ooit is alles héél en goed”. 
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand. 
Er is nieuw leven aan de overkant.  
 

Joke Verweert 
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Woensdag 29 maart                                …10 
 
Dwaze moeders 
 

Traag komt de stad tot leven. 
Maar weldra neemt het verkeer bezit van het centrum 
en tegen het middaguur zijn de terrassen bezet 
en koesteren de mensen zich in de zon. 
Strak blauw geen vuiltje aan de lucht. 
Stemmen, overstemmen, glasgerinkel, getoeter,  
lachende mensen, spelende kinderen  
en dan plots uit het niets een aantal vrouwen 
nee ik tel tien witte hoofddoeken 
en zij dragen leuzen met zich mee. 
Ik moet dichterbij om te lezen wat er op staat. 
Ik lees over mannen, vrouwen, 
zonen en dochters zonder pardon weggevoerd 
vermist tot op vandaag. 
Een bede om recht 
het wordt stil op het plein uit respect. 
Uniformen kijken gelaten toe maar doen niets 
en wijken uiteen als de vrouwen het plein verlaten 
en morgen zal het niet anders zijn. 
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Donderdag 30 maart                                   …9 

 
De Heer die leeft, de God der goden spreekt, 
van waar de zon rijst als de dag aan breekt, 
tot waar zij, als nacht komt, ondergaat, 
roept Hij de aarde op want Hij houdt raad. 
Uit Sion, hoog in heerlijkheid verheven, 
verschijnt de Heer door blinkend licht omgeven. 

 

Zo spreekt de Heer en opent zijn geding: 
Hoor nu, mijn volk, naar mijn beschuldiging, 
Israel, luister wat mijn aanklacht zegt, 
Ik ben uw God, voor Mij staat gij terecht. 
Ik vel geen oordeel om uw offerranden, 
daar steeds uw altaarvuren voor mij branden. 

 

Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid 
aan Mij het offer van zijn leven wijdt, 
houdt mij in eer en heeft mijn wil verstaan. 
Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan. 
Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren: 
Ik zal mijn vrede aan hem openbaren. 

 

Lied 50 Liedboek zingen en bidden in huis en kerk 
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Vrijdag 31 maart                   …8 

 
Collecte afkondiging 
 

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk 
jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, 
dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. 

Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van 
Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van het 
kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. 

 
 
 

 

 

 

 

 
De collecte voor Kerk In Actie op 2 april is bestemd voor dit project. 
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Zaterdag 1 april                                          …7 
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Zondag 2 april   Preek van een leek  

 
Palmzondag 
 

Palmzondag is het begin van de Paasweek, het begin van de goede 
week. Deze dag begint ook de stille week, zoals de week voor Pasen 
wel wordt genoemd, waarin de vastentijd eindigt en Pasen wordt 
ingeluid. 
Op Palmzondag vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem, 
waarbij hij op een ezelsveulen de stad binnenreed en als een koning 
werd onthaald. 
Wereldwijd wordt deze dag gevierd met een heilige processie door 
de stad, waarbij een afbeelding van Jezus op een ezel wordt 
meegevoerd. Na de reformatie werd dit gebruik in de Noordelijke 
Nederlanden verboden, maar in het zuiden en het aangrenzende 
Duitsland bleef deze traditie bestaan. Mensen staan dan aan de 
kant van de weg te zwaaien met palmtakken in de hand om “hun 
koning”, Jezus de Messias, te verwelkomen.  Daarom wordt deze 
dag palmzondag genoemd. 
In deze week herdenken we de laatste week uit het leven van Jezus 
en bereiden ons zo voor op Pasen.  
Een week waarin we de gelegenheid hebben ons in stilte te 
bezinnen op de betekenis van Pasen.  
Een week ook waarin we met de woorden van de dichter Willem 
Barnard lied 550 uit het liedboek kunnen zingen: 
Verheug u, gij dochter van Sion,  
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen, 
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden 
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig 
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, 
de Heer heeft het heden gezegd. 
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Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Zijn daden, zij zullen 
de aarde vervullen, 
voor jood en voor heiden 
door dood en door lijden 
draagt Hij met zich mede 
de blijdschap, de vrede, 
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 
zo brengt Hij het leven terecht. 
 

De mensen willen Jezus graag zien als een koning die Jeruzalem 

binnen rijdt. Vandaar dat ze hem ook zo binnenhalen met 

gejuich en met palmtakken. 
 
Maar in het zicht van Pasen weten we dat die Jezus, die staat voor 
bevrijding, vrede, recht en zachtmoedigheid, door dood en lijden 
heen ons mensen het leven geeft! 
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Maandag 3 april           …6 
 

Gebed 
 

Vader van Jezus Christus, U bent een God van contrasten, 
U bent een God van ver weg maar komt heel dichtbij. 
U bent groot en machtig.  
Maar U maakt Uzelf  klein en nam ons lijden op U 
U maakt Uzelf boos over zonde en onrecht  
maar het is omdat U vrede en recht zoekt. 
U roepen wij erbij in deze tijd vol dreiging en oorlog,  
in deze tijd die ons verwart en tot bezinning roept.  
Blijf bij ons Heer, want wij redden het niet alleen. 
U, Jezus Christus, bent de weg gegaan van pijn en bloed,  
van geslagen worden en bespuugd,  
de weg van het kruis naar het graf, om mensen te bevrijden.  
Wilt U daar ons en andere mensen van doordringen, Heer? 
Wilt U Koning van deze wereld zijn, een koning die je geen koning 
meer noemen kan, eerder een rechtvaardig goed mens.  
Een leider die geen hardhandige leider meer is, 
eerder een vriendelijke herder. 
Wij bidden om een wereld waar overeind komt, wie onderligt,  
de laagstbetaalde uit de armoede wordt getild,  
wie geen leven meer heeft, weer kans van leven krijgt.  
Een wereld waar liefde en trouw bloeien, waar vrede en recht hand 
in hand gaan. 
Een wereld waar Uw Rijk gekomen is. 
 
Amen 
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Dinsdag 4 april             …5  

 
Wil je vervuld worden van het goede, 
weg dan met het kwaad 
Veronderstel: 
Dat God je met honing wil vullen 
terwijl je vol bent met azijn. 
Dan is er geen plaats voor de honing. 

 
Maak eerst het vat leeg. 
En maak het goed schoon. 

 
Ook al kost het moeite. 
En flink schuren. 

 
Het moet schoon zijn 
Om geschikt te zijn voor iets anders. 

     
Augustinus. 
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Woensdag 5 april                        …4 

 

 

 
 

Twee handen 

 

kwetsbaar 

reikte Hij  

van Boven naar beneden  

raakte aan 

trok omhoog 

heelde 

mij  
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Donderdag 6 april   Witte Donderdag       …3 

 

Aan uw tafel    Sela   Opwekkingsliederen 737 
 

U nodigt mij aan tafel 
Om dicht bij U te zijn 
Te proeven van het leven 
Dat U deelt door brood en wijn 
U leidt mij in de stilte 
Ik volg U met ontzag 
Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag 
 

U ziet mijn hart en leven 
De onrust die verwardt 
Mijn onbesproken vragen 
Die er leven in mijn hart 
U kent al mijn gedachten 
Verbergen kan niet meer 
In vertrouwen leg ik alles voor U neer 
 
De beker in Uw handen 
Neem ik vol liefde aan 
Uit handen die verwond zijn 
Waarin de tekens staan 
Geen woorden meer van oordeel 
Genade onverdiend 
Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien 
 

U deelt met mij de maaltijd 
Reikt mij verzoening aan 
Uw liefde is nog groter 
Dan de schuld die is voldaan 
U toont mij Uw genade 
Die werkzaam is in mij: 
Door de kracht van Uw genade ben ik vrij 

 

 

 

 

https://kerkliedwiki.nl/Opwekkingsliederen
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Vrijdag 7 april     Goede Vrijdag        …2 

 
Lucas 23: vers 44 en 45 uit NBV. 

Rond het middaguur werd het donker in het hele land  
omdat de zon verduisterde. 
De duisternis hield drie uur aan. 
Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. 
En Jezus riep met luide stem: 
Vader, in Uw handen leg ik Mijn Geest 
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Zaterdag 8 april   Stille Zaterdag                          …1 

      

 Schoonmaken: jij weet vast wel wat dat is  
 

 
Er bestaan heel veel soorten schoonmaakmiddel. Weet je ook waarvoor je 
ze gebruikt? Hoeveel kun jij er noemen? 
Vandaag zien we of je dit ook kunt gebruiken in ons eigen leventje. 
De dingen die we denken of doen zijn niet altijd even mooi en maken ons 
vuil. Alleen zit dat vuil aan de binnenkant. Al kunnen we er aan de 
buitenkant nog zo schoon uitzien; aan de binnenkant zijn we niet altijd 
helemaal schoon. Stel dat je lelijk hebt gedaan of misschien niet eerlijk 
bent geweest....hoe voel je je dan daarna? Het voelt inderdaad niet goed. 
Eigenlijk voel je je een beetje vies van binnen. 
Dus het beste is dat dat schoongemaakt wordt. Met deze 
schoonmaakspullen? Nee hè dat gaat niet. 
Nee dan heb je de Here Jezus nodig.  Wij mogen bij Hem komen met al 
onze dingen die niet fijn of goed waren. Jezus wil ons schoonmaken van 
binnen. Hij heeft geen bleekmiddel nodig om de vlekken in ons leven eens 
goed weg te halen en ook geen poetsdoek om ons weer als nieuw te laten 
zijn. 
Nee, Jezus is voor al onze zonden aan het kruis gestorven en wij mogen 
keer op keer weer bij Hem komen en onze verkeerde dingen aan hem 
vertellen en Hij zal het voor ons opruimen. 
Daar denken we nu aan in deze lijdenstijd, maar eigenlijk mag je hier elke 
dag blij mee zijn! 
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Collecte informatie  

 
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken 
veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en 
ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en 
vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en 
ouderen zijn. 

Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten 
bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen 
kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat 
minder alleen!   

 

 
 

We bevelen deze Paascollecte op 9 april van harte bij u aan! Helpt u mee? 
Dank u wel! 
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Zondag 9 april     Eerste Paasdag   
 
 
 

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.  

Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.  

Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.  

En het leven is het leven waard omdat Hij leeft. 
 

Opwekking lied 47 
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Maandag 10 april      Tweede Paasdag 
 

Heer, 

 

Lijden is ons bekend 

Het wordt overal erkend 

 

Opstaan is ons minder bekend 

Het wordt moeilijker herkend 

 

Heer,  

Leer ons 

Hoe op te staan 

En onze stappen verder te gaan 
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Bijbelleesrooster NBG 40 dagentijd 2023 
 
 
februari 
wo 22 Matteüs 6:1-18  Bid als volgt 
do  23 Matteüs 6:19-34 Kijk naar de vogels 
vr   24 Matteüs 7:1-12  Zoek en je zult vinden 
za   25 Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 
zo   26 Romeinen 5:12-21 Door één mens 
ma 27 Romeinen 6:1-15 In dienst van God 
di   28 Romeinen 6:15-23 In dienst van de gerechtigheid 
 

maart 
wo   1 Numeri 10:11-36 Op weg met God 
do    2 Numeri 11:1-9  Vuur van de HEER 
vr     3 Numeri 11:10-23 Gedeelde last 
za    4 Numeri 11:24-35 Onverzadigbaar 
zo    5 Psalm 106:1-23  De zonde van onze voorouders (1) 
ma   6 Psalm 106:24-48 De zonde van onze voorouders (2) 
di     7 Numeri 12:1-16  Zo bescheiden als Mozes 
wo   8 Numeri 13:1-3,17-24 De eerste druiven 
do    9 Numeri 13:25-33 Beren op de weg 
vr   10 Numeri 14:1-10  Bijgestaan door de HEER 
za   11 Psalm 25:1-11  Gebed om vergeving 
zo   12 Psalm 25:12-22  Schuilen bij God 
ma 13 Numeri 14:11-25 Geduldig en trouw 
di   14 Numeri 14:26-35 Sterven in de woestijn 
wo 15 Numeri 14:36-45 Zonder Gods bijstand 
do  16 Psalm 5   U hoort mijn stem 
vr   17 Romeinen 7:1-12 De nieuwe orde van de Geest 
za   18 Romeinen 7:13-25 Innerlijke strijd 
zo  19 Romeinen 8:1-11 Beheerst door de Geest 
ma 20 Romeinen 8:12-21 Abba, Vader 
di   21 Romeinen 8:22-30 Gered door hoop 
wo 22 Romeinen 8:31-39 Onafscheidelijk 
do  23 Numeri 20:1-13  Water uit de rots 
vr   24 Numeri 20:14-21 Toegang geweigerd 
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za   25 Numeri 20:22-29 Aäron gestorven 
zo   26 Psalm 95  Kniel voor je maker 
ma 27 Numeri 21:1-9  Zonde en inkeer 
di   28 Numeri 21:10-20 Een bron in de woestijn 
wo 29 Numeri 21:21–22:1 Overwinning op overwinning 
do  30 Psalm 50:1-15  Hij zal je redden 
vr   31 Psalm 50:16-23  Wie God vergeet 
 
april   
za    1 Numeri 27:12-23 Jozua wordt leider 
zo    2 Matteüs 21:1-9  Je koning komt eraan 
ma  3 Matteüs 21:10-17 Jezus in de tempel 
di    4 Psalm 120  Bevrijd mijn ziel 
wo  5 Matteüs 26:1-16 Gezalfd met olie 
do   6 Matteüs 26:17-75 Uitgeleverd en verloochend 
vr    7 Matteüs 27:1-56 Beschuldigd en gekruisigd 
za    8 Matteüs 27:57-66 De achterblijvers 
zo    9 Matteüs 28:1-15 Hij is niet hier 
ma 10 Matteüs 28:16-20 Ga op weg 
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Colofon  

De veertigdagenkalender 2023 Uit liefde voor jou is een 

uitgave van de Protestantse kerken in Nederland te 

Gapinge, Kleverskerke, Serooskerke, Veere en 
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Vrouwenpolder en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te 

Vrouwenpolder. 


