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Ten geleide 
De Werkgroep Oecumenische Vespers biedt u hiermede een   

veertigdagenkalender aan met handreikingen voor bezinning op het 

lijden. Naast deze papieren versie is de kalender ook digitaal te 

bekijken op de websites van de deelnemende kerken. Voor de Spirit 

van de Raad van Kerken, zie www.rvkgouda.nl     

Het thema is ‘Stap voor stap’, ons aangereikt door de 

geloofsmethode Kind en Zondag. Stap voor stap Jezus volgen naar  

Pasen toe. Door stap voor stap te gaan, kom je tot nadenken, tot 

bezinning. Door met grote  passen te lopen, ben je geneigd aan 

belangrijke dingen voorbij te gaan. Kerk in Actie sluit hierbij aan 

met ‘Ik ga. Zet een  stap naar de ander’. U wilt best iets voor een 

ander betekenen, maar blijft het vaak niet alleen bij het denken aan 

een ander? Zet deze 40dagentijd echt een stap. En ga. U vindt 

informatie over een zestal projecten, waarbij u stappen naar de ander, 

dichtbij en ver weg kunt zetten, www.kerkinactie.nl/40dagentijd. 

De lezingen van de vespers, waarvoor we u uitnodigen, en op de 

zondagen zijn ontleend aan het Oecumenisch Leesrooster, dat dit jaar 

lezingen uit Lucas geeft. Ook kunt u als 2
e
 bijbelboek lezingen uit de 

Hebreeënbrief aantreffen. Het dagelijks leesrooster van het NBG, 

bovenaan elke pagina, sluit aan bij wat er in de kerken aan de orde 

komt. Op de zaterdagen vindt u een bloemschikking, verbeeld door 

een landelijke groep schiksters. U kunt deze schikkingen naar uw 

eigen idee aanpassen. De brochure hiervan is verkrijgbaar bij de 

PKN-webwinkel. Zij gebruiken het thema van Kerk in Actie: Ik ga, 

zet een stap naar de ander.  

Dit jaar hebben we voor het eerst de medewerking van de 

jeugdwerkers van STEP. Ze geven wat suggesties aan jongeren over 

het vasten. Hun bijdrage is te vinden op pagina 9.   

De Werkgroep Oecumenische Vespers wenst u een Veertigdagentijd 

waarin we stappen kunnen zetten met Jezus mee op weg naar 

Golgotha en naar de ander toe.  

                                                            Gerrie Lokum-van der Waals 
 

Aan deze kalender werkten mee: Agnes Prins-v. Dijk, Harriët in ’t Veld, 

Zwanet Wagenaar, Truus den Ouden-van der Valk, Ria den Braber,  

Albert van Riet, Marjolein Neuteboom-Polet, Marianne Buurman-Bette,  

Han Bik, Mirjam van der Veer, Heidi Koster, Gerrie Lokum-van der Waals, 

www.conpris.nl Het Gouds Printhuis 

http://www.rvkgouda.nl/
http://www.conpris.nl/
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Woensdag 10 februari 2016            Aswoensdag 

Liturgische kleur: paars              Lezing: Hebreeën 4:1-13 
 

Vandaag begint de Veertigdagentijd, een periode van  

voorbereiding, inkeer, omkeer, bezinning of zelfs vasten. 

Onder vasten verstaan we ook: minder snoepen, minder 

gebruikmaken van social media, minder alcohol drinken.  

Uit de katholieke traditie kennen we de Aswoensdagdienst. De 

groene palmtakjes van Palmzondag 2015, inmiddels geel 

geworden en verdord, worden verbrand. Van de as, vermengd 

met water – symbool voor leven – krijgt ieder een askruisje op 

het voorhoofd getekend. Dat askruisje is er teken van dat de 

nieuwe mens door het kruis weer opnieuw mag beginnen.  
 

Als alles weg is wat er was, dan kunnen in die grijze as 

weer nieuwe kiemen groeien. 

Dan krijgt de grote Bioloog misschien iets zeldzaams in het 

oog: dan ziet God vrede bloeien.  

 

 Kopieer de afbeelding,  

 vergroot die eventueel en  

       hang die op een zicht-      

       bare plaats op. Zet iedere      

       dag een stapje meer naar  

       Pasen.Vink de 40dagen- 

       tijd stap voor stap af  

       door een kruisje of een  

       voetstap te tekenen.  

       Sla de zondagen over, 

want dan wordt er niet gevast. 
 

 

 

 
 
Bron gedicht: Uit veertigdagenkalender 2015,  

Bron afbeelding 40: Uit Veertigdagenkalender 2011, 

 beide ds. J. van der Velden, uitg. Narratio 
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Donderdag 11 februari 2016     Lezing: Psalm 51 
 

Wonderlijk 

 

Ik zou best eens in zijn schoenen willen staan, 

dachten zijn leerlingen toen ze hem bezig zagen. 

Wonderlijk wat hij allemaal kan. 

Zoals hij met mensen omgaat 

Zoveel als hij weet 

waren we maar zoals hij. 

Maar ja, hij is dan ook niet de eerste de beste, 

die Jezus van Nazareth. 

Blij dat ik niet in zijn schoenen sta, 

dachten zijn leerlingen, 

toen hij opgepakt en veroordeeld werd. 

Wonderlijk, zoals hij alles over zich laat komen. 

Hij heeft een beter lot verdiend. 

Wij zouden, eerlijk gezegd, 

zoiets eerder verdienen dan hij. 

Want hij is gewoon de bovenste beste, 

een beter iemand is er niet. 

En hoe meer ze daarover nadachten, 

hoe meer het tot hen begon door te dringen, 

dat hij wonderlijk genoeg 

in hun schoenen was gaan staan. 

Greet Brokerhof-van der Waa 

===== 
Werkloosheid en armoede, vaak in combinatie met alcohol- en 

drugsverslaving, zorgen in Oekraïne voor veel verdriet en eenzaamheid bij 

kinderen. De kerk in Novovolinsk wil deze kinderen meer bieden. De 

organisatie Worldpartners ondersteunt de ondernemende kerken om hun 

projecten op een professionele manier vorm te geven. U kunt dit werk 

steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 

457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer  

'W 010333'. Hartelijk dank! 
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Vrijdag 12 februari 2016             Lezing: Exodus 5:1-18 

Weekthema: Wie roept je? 

 
 

Veertig dagen zonder brood, 

Hij is niet bezweken 

-ook al was de honger groot- 

voor zijn tegenspreker. 
 

Alle rijkdom, alle macht 

lagen in zijn handen, 

als Hij maar een knieval bracht 

voor zijn tegenstander. 
 

Jezus zei: “Ik kniel niet neer, 

want er staat geschreven: 

Bid alleen tot God de Heer, 

dien Hem heel je leven.” 

 

Jezus, diep in de woestijn, 

veertig lange dagen, 

bleef het in de zware strijd 

met Gods woorden wagen. 
              Uit:  NLB 539 Tekst: Hanna Lam   Melodie: Wim ter Burg 

 

Oecumenische vesper, 19.30 uur, Westerkerk 

Vrg.   Els Klok             Pianist: Truus den Ouden-v.d.Valk 

Lezing: Lucas 4:1-13              
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Zaterdag 13 februari 2016               lezing: Exodus 5:19-6:12 

 

Bloemschikking zondag ‘Invocabit’     

Petrus en Andreas waren druk met hun netten. Maar toen kwam 

Jezus langs. ‘Kom volg mij’. Deze twee vissers lieten direct het werk 

voor wat het was. Ze gingen, eenvoudigweg. Hoe is dat voor ons 

vandaag? Tijdens deze veertigdagentijd zeggen we even eenvoudig: 

Ik ga. Zet een stap en ga.       

De bloemschiksters richten zich op de  lezingen van Kerk in Actie bij 

de uitwerking van hun schikkingen. Ze lezen ook uit Lucas, maar 

andere pericopen dan Kind op zondag. Ze leggen de nadruk op de 

beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander.  

Om deze beweging vorm te geven, kiezen ze voor schoenen.   

De kleur van de schoenen is wit, kleur van het licht.             

                          

Lezing: Lucas 22-39-46 

Jezus bidt intens tot God om de weg die voor hem ligt niet te hoeven 

gaan. Zijn discipelen waken met hem, maar vallen in  slaap. 

 

Materialen: 

Paarse doek, paneel, plank of karton dat lijkt op een weg, witte 

schoenen, witte tulpen, vaas. 
 

Werkwijze: 

De tulpen kunnen er 40 zijn (voor de 40 dagen) of minder, maar dan 

vervalt deze verwijzing. Zet ze in een vaas. Doe wat hedera onderaan 

de vaas. Plak de schoentjes met dubbelzijdig tape op de plank.  
            Schoenen aan 

      om met hem op   

      weg te gaan 

die ons voorgaat 

naar de ander 

ons voorgaat naar 

leven 

zijn weg van 

liefde blijkt zwaar 

biddend zoeken 

naar kracht 

waar anderen 

slapen 

     God blijf waken, wees houvast 
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Zondag 14 februari 2016  ‘Invocabit’  Lit. kleur: paars   

Lezing: Hebreeën 4:14-5:10  

 

Bij Lucas 4:1-13 en Hebreeën 4:14-5:10    Wie roept je? 

Volgens de 3-jaarlijkse cyclus van het Gemeenschappelijk 

leesrooster wordt dit jaar het evangelie naar Lucas gelezen. 

Daarin lezen we over de verzoeking in de woestijn. Na zijn 

Doop gaat Jezus,  gesterkt door de Heilige Geest, de  woestijn 

in, veertig dagen lang. Hij eet niets en heeft honger. Daar 

wordt hij door de duivel op de proef gesteld. Hij wordt 

verzocht van een steen brood te maken, vanaf een hooggelegen 

plaats heerser van alle koninkrijken te worden door de duivel 

te aanbidden, te springen van het tempeldak. Jezus weerstaat 

deze verleidingen en de duivel verdwijnt. Hij is niet degene die 

er in slaagt Jezus aan zich te binden, maar dat is Godzelf. 

Naast de Lucaslezing lezen we uit de Hebreeënbrief. Hoewel 

brief,  er is geen aanhef, we weten niet zeker wie de schrijver 

is, er is wel een groet aan het eind. Met de Hebreeën zouden de 

Griekssprekende Joden-Christenen te Rome bedoeld zijn of 

christenen van Joodse of heidense origine. Een belangrijk 

motief is het beeld van Jezus als hogepriester in de hemel. In 

onze pericoop: hoofdstuk 4:14-5:10 wordt Jezus gezien als 

iemand die met onze zwakheden kan meevoelen, omdat hij op 

de proef is gesteld. Juist omdat hij niet onder de verleidingen 

bezweken is. Kunnen wij dat met hem meezeggen? Een 

hogepriester wordt gekozen om te bemiddelen tussen God en 

het volk. Niemand kan zich die waardigheid toeëigenen, men 

wordt door Godzelf geroepen (Hebr. 5:4). Als voorbeelden 

worden Aäron en Melchisedek  als hogepriester genoemd. Die 

laatste was Koning van Salem,  hij zegent Abraham. Uit psalm 

110 kennen we  de uitdrukking naar de ordening van 

Melchisedek. ‘De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed 

niet terug: Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek 

was.’ God roept Jezus hem te gehoorzamen, God roept ons, in 

Veertigdagentijd om hem stap voor stap te volgen.  
 Bronnen: NBV, Bijbels namenboek Jurriaan Wijchers en Simon Kat 
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Maandag 15 februari 2016           Lezing: Hebreeën 5:11-6:8 
 

Stap voor stap 1 

Ieder mens zet in zijn leven een ontelbaar aantal stappen met benen 

en voeten om het lichaam te verplaatsen van de ene naar de andere 

plek, waar ter wereld dan ook. Maar daarnaast zet de mens ook een 

aantal belangrijke stappen op haar of zijn weg tussen de dag van 

geboorte en de dag van het sterven. Als ongeboren                                                           

baby zetten wij al de eerste belangrijke stap, vermoedelijk zonder er 

diep over na te denken. Niemand weet precies het moment dat het 

nieuwe mensje zichtbaar wordt. Artsen en verloskundigen kunnen in 

een vroeg stadium aan de ouders vertellen dat er een nieuwe mens 

zich heeft aangekondigd. De aanstaande moeder voelt natuurlijk in 

haar lichaam dat de geboorte niet lang op zich laat wachten. Ooit 

maakten een huisarts met een verpleegkundige een weddenschap 

hoeveel minuten het nog zou duren voor bekend werd of het een 

meisje of jongen zou zijn. Hoewel de genoemde tijden niet ver uit 

elkaar lagen, kwam de baby  precies  tussen de beide genoemde 

tijden in. Tegenwoordig weet men, als men dat wil, het geslacht al 

maanden eerder. Als de bevalling door welke oorzaak dan ook te 

lang gaat duren voor de boreling, kan besloten worden om de nodige 

ingrepen te verrichten in het belang van zowel de moeder als het 

kind. In het algemeen zeggen we dan, dat het kind moet worden 

gehaald. Ondanks dat de medische wetenschap in de huidige tijd 

grote stappen maakt, kunnen vrouwen en mannen die dagelijks bij 

het kraambed werken, vooraf niet precies zeggen wanneer het kind 

de moederschoot definitief zal verlaten. Blijkbaar is de baby degene 

die dat bepaalt. Bij de komst van een meerling is ook de volgorde 

vooraf niet te bepalen. De baby kan, nog enige tijd vóór het moment 

van de geboorte, zich in de baarmoeder omkeren; een stuitligging. 

Een dergelijke bevalling wordt zo mogelijk met meerdere 

deskundigen ondersteund, omdat er kundig en snel moet worden 

gewerkt, zodat het nieuwe mensje er geen vervelende gevolgen van 

kan overhouden en soms zelfs een wel heel kort leven mag hebben. 

Hoe moeilijk de weg voor de kleine wereldburger ook kan beginnen, 

één ding staat vast: de kleine mens heeft zijn eerste stap in het leven 

op aarde gezet.                       
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 Dinsdag 16 februari 2016              Lezing: Hebreeën 6:9-20 
 

Dank U voor de horizon.  
 

Heer, dank U voor de horizon, 

waar vanaf iedere morgen 

weer licht voor een nieuwe dag begon 

na nachtrust zonder zorgen. 
 

Heer, dank U voor de horizon, 

ruimte die U Uw schepping geeft 

in licht dat duister overwon, 

licht waarin ieder schepsel leeft. 

  
Heer, dank U voor de horizon, 

waarheen ieder de blikken richt 

beschenen door Uw warme zon 

de einder van ons zicht. 
 

Heer, dank U voor de horizon, 

waarachter eens de zon daalt 

onze dag eindigt zo hij begon 

en het nieuwe licht weer straalt. 

 
Egbert Jan van der Scheer 

    ====== 
Jong trouwen en voor je man zorgen. Dat is de bestemming van veel meisjes 

in grote delen van India. Maar wat als je man werkloos is, geweld gebruikt 

of verslaafd is? Bij sommige vrouwen groeien de problemen zo boven het 

hoofd, dat ze vluchten in drugs of prostitutie. Samen met kerken in 

Noordoost-India zorgt het Priscilla Centrum ervoor dat vrouwen hun leven 

weer op de rit krijgen. Na ongeveer vijf jaar neemt de kerk het over en 

verhuist Priscilla het opleidingscentrum naar een andere kerk. Zo verspreidt 

het werk zich over de hele regio. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage 

over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009394'. Hartelijk dank! 
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Woensdag 17 februari 2016         Lezing: Exodus 6:28-7:13 
 

Samen toeleven naar Pasen – voor jongeren  

In de afgelopen jaren kon jij actief naar Pasen toeleven met het 

boekje Make a Difference. Dit jaar wordt dit boekje niet meer 

verspreid. Gelukkig zijn er genoeg andere materialen om – alleen of 

met je vrienden – de Veertigdagentijd te beleven. We zetten er een 

aantal voor je op een rijtje: 

 Op de Facebook-pagina van STEP posten we wekelijks een 

inspirerende quote en activiteiten om bewust en actief toe te 

leven naar Pasen. Like ons via: 

www.facebook.com/STEP.Gouda.   

 In het januarinummer van HGJB-jongerenblad Pit staat een 

kalender met 40 acties voor de Lijdenstijd. Als je nog niet 

lid bent, kun je een los nummer bestellen via www.hgjb.nl. 

Het motto is Do small things, with great love. 

 Vanaf februari kun je weer de gratis 40dagentijd-app van 

Kerkinactie downloaden, zie: 

www.kerkinactie.nl/40dagentijd. 

 Van oudsher zijn de veertig dagen voor Pasen een tijd van 

inkeer en vasten. Ook nu nog vasten veel mensen in deze 

periode. Is er iets dat jij 40 dagen wilt loslaten om meer tijd 

te hebben voor bezinning? 

 TEAR heeft een kalender gemaakt met het thema 40 

dagen opstaan. Leuk om voor jezelf mee aan de slag 

te gaan of met je hele gezin of jeugdgroep! De 

kalender is te bestellen via www.tear.nl/kalender. 

 Via www.40acts.org.uk (Engels) kun je individueel 

of als groep de uitdaging aangaan om 40 dagen te 

geven, goed te doen en vrijgevig te leven.  

 Je kunt natuurlijk ook je eigen kalender of viertafel maken 

voor de Veertigdagentijd. Op Pinterest zijn leuke ideeën te 

vinden hiervoor.  

Heb je zelf leuke ideeën of wil je jouw idee of ervaring delen met 

anderen? We horen het graag! Mail ons op info@step-gouda.nl.  

 

Heidi Koster en Mirjam van der Veer, STEP-jeugdwerkers 

 

http://www.facebook.com/STEP.Gouda
http://www.hgjb.nl/
http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd
http://www.tear.nl/kalender
http://www.40acts.org.uk/
mailto:info@step-gouda.nl
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Donderdag 18 februari 2016               Lezing: Exodus 7:14-25 
 

 
 

Onze lasten zal Hij dragen 

Onze onmacht totterdood 

Geeft als antwoord op vragen 

Ons zichzelf als levensbrood 

Nieuwe vrede zal er dagen 

Liefde straalt als morgenrood. 
Evangelische liedbundel 109 

=== 

Hij leeft voorgoed 

Was mens zoals het moet, 

huis van aandacht, broeder, vriend, 

één die recht doet, één die dient. 

Was de mens zoals het moet 

beeld van God, hij leeft voorgoed.  

Hans Bouma 
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Vrijdag 19 februari 2016               Lezing: Exodus 7:26-8:11 

Weekthema: Groter dan jij 

 
 

Mozes en Elia zijn 

zijn getuigen, want zij weten: 

Hij voltooit de lange lijn 

van de wet en de profeten. Halleluja. 
 

Daarom spreken zij met Hem 

van zijn uitgang en zijn lijden. 

later te Jeruzalem 

in de volheid van de tijden. Halleluja. 
 

Uit de hemel komt een stem 

die het visioen komt schragen: 

Deze is mijn Zoon; op Hem 

rust mijn eeuwig welbehagen. Halleluja. 
 

Zo wordt God in glans gekend; 

Hij, het licht van ons verlangen, 

woont niet in een aardse tent, 

maar op onze lofgezangen. Halleluja. 
 

Uit: NLB 545 Tekst: Brian A Wren, vertaling: J.W. Schulte Nordholt, melodie: Cyril Taylor 

 

Oecumenische vesper, 19.30 uur, Westerkerk 

Vrg.  Willem den Boer        Pianist: Truus den Ouden-v.d.Valk 

Lezing: Lucas 9:28-36 
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Zaterdag 20 februari 2016              Lezing: Lucas 6:12-26 
 

Bloemschikking zondag Reminiscere      

 

Lezing: Lucas 6:27-35 

 

De lezing zet in met het liefdegebod. Het is de liefde die de grond 

vormt van de mensen die de weg van Jezus willen volgen. De oproep 

klinkt om een stap verder te zetten dan de mensen die God niet als 

grond van hun leven zien. De liefde maakt sterk en tegelijk ook 

kwetsbaar.  

 

Materialen: 

Paarse doek,‘de weg’, witte schoenen, anjers, hedera, bolmos 

 

Werkwijze: 

Desgewenst kunt u er een tweede paar schoenen bij zetten om de 

beweging aan te geven. Steek de anjers in een schaal met oasis. Eén 

bloem steekt er duidelijk zichtbaar bovenuit. Verwerk hedera in de 

ondergrond en leg bolmos naast de schaal.  

 

Schoenen aan 

om samen met hem op weg 

te gaan 

die ons voorgaat 

naar de ander 

die ons voorgaat 

naar leven 

 

die ons zegt 

lief te hebben 

oneindig veel 

lief 

te hebben 

zo het verschil te maken 

 

God  

open 

ons hart 
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Zondag  21 februari 2016  ‘Reminiscere’    Liturgische. kleur: 

paars   Lezing: Lucas 6:27-38 
 

Bij Lucas 9:28-36 en Hebreeën 6:13-20    Groter dan jij 
 

Jezus beklimt met Petrus, Jacobus en Johannes een hoge berg. 

Welke berg dat was wordt niet vermeld, maar men denkt aan de 

Tabor of de Hermon. In psalm 89 worden beide bergen in één 

adem genoemd als bergen die vrolijk zingen om Gods Naam. 

Jezus bidt en tijdens het gebed verandert zijn gezicht en zijn 

kleding wordt stralend wit. Daar spreken twee mannen met hem: 

Mozes en Elia. Zij verschijnen in heerlijkheid en spreken over 

Jezus’ heengaan en de tocht die hij in Jeruzalem moet volbrengen. 

De discipelen waren door slaap overmand en bij het wakker 

worden komt Petrus met een spontaan plan: het bouwen van drie 

tenten om Jezus en Mozes en Elia bij zich te houden. Toen 

overschaduwde hen een wolk en hoorden ze een stem: ‘Deze is 

mijn Zoon. Luister naar hem.’ Mozes en Elia zijn weg, Jezus is 

alleen en is de grootste: de vervulling van wet en profeten.  

In Hebreeën 6  lezen we dat God aan Abraham de Belofte gestand 

doet dat Abraham tot een talrijk volk zal uitgroeien. God zweert 

bij zichzelf, want een hogere macht is er niet. Niemand is er 

groter dan Hij.  We lezen in psalm 110: De HEER heeft 

gezworen, en Hij zal er geen berouw van hebben: ‘ U bent  

Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchisedek’.  

In de geschiedenis van Abraham en Melchisedek zegent 

Melchisedek Abraham met deze woorden: Gezegend zij Abraham 

door de allerhoogste God die de hemel en de aarde gemaakt heeft 

en gezegend zij de allerhoogste God die uw vijand aan u hebt 

uitgeleverd. Abraham geeft de koning van Salem tienden. Als je 

schatplichtig bent aan een ander, erken je dat de ander groter is 

dan jij. De koning van Sodom wil alleen de buitgemaakte mensen 

terug en niet de buit zelf. Maar Abraham weigert,  omdat hij niet 

wil dat hij door deze koning rijk gemaakt zou zijn. En dat deze 

koning daarom groter zou zijn dan Abraham. (Gen. 14) 
Bronnen: Herziene Statenvertaling, Wikipedia 
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Maandag 22 februari 2016            Lezing: Lucas 6:39-49 
 

Stap voor stap 2 

Na de eerste ‘stap”, de geboorte,  begint de nieuwe wereldburger 

aan een lange leerperiode in zijn pas begonnen leventje. Zij of hij 

maakt kennis met de vrouw die al negen maanden naar die 

kennismaking uitziet. Hopelijk is er ook een vader en mogelijk 

zijn er al oudere broertjes of zusjes waarmee het kind in de wieg 

moet leren leven. En dan komen er andere familieleden, buren en 

vrienden van de andere huisgenoten in het nog korte leventje om 

de hoek kijken. De vorige zin begon met ‘hopelijk’, want er zijn 

in de wereld heel veel pasgeborenen die in gevangenissen, 

speciale ziekenhuizen, oorlogen en bij, op de vlucht geslagen 

moeders, het levenslicht aanschouwen. Het is voor mij 

onmogelijk om dergelijke slechte situaties te beschrijven.                                                                                       

Tot voor kort hoorden jonge kinderen bij moeder thuis te blijven. 

Inmiddels zijn we er achter gekomen dat kinderen in hun jonge 

leven meer openstaan voor de indrukken die zij opdoen in hun 

spel en in de omgang met hun ouders, andere opvoeders en 

andere kleuters. Ouders kijken ook al uit naar welke school zij het 

best hun kind zullen sturen, want de komende jaren zijn heel 

belangrijk in de ontwikkeling van het kind. Zeker in het deel van 

het land waarin wij wonen is er een grote verscheidenheid aan 

mogelijkheden die op redelijke afstand van het huis, beschikbaar 

zijn. Alleen de keuze laten bepalen of de school ‘openbaar’ is of 

kiezen voor een school met contacten met een geloofsrichting, is 

niet altijd de meest wijze beslissing. Veel dorpen en steden 

hebben meerdere kerken die de bijbel als richtlijn hebben en toch 

maar één ‘School met de Bijbel’ hebben. Godsdienst moet een 

zaak zijn van de ouders thuis en in kerken. Goede leerkrachten 

kunnen hun andere kennis en vaardigheden vermoedelijk beter 

overbrengen op de kinderen. Na 8 of 9 jaar basisschool moet het 

kind, samen met de leerkrachten en ouders een keuze maken voor 

de voortzetting van hun opleiding. Meerdere kinderen hebben dan 

al een beeld van de richting waarin zij later zouden willen werken 
en of zij een kans hebben om de weg te gaan om dat doel ooit te 

bereiken. Hoewel pas een jaar of twaalf, is het vermoedelijk de 

eerste grote stap die zij in hun leven maken 
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Dinsdag  23 februari 2016        Lezing: Exodus 8:12-28 
  

In de handen van de Heer 
 

O Heer, 

wij zijn onzeker door de vele vragen 

en zoeken woorden in de wereldnacht. 

Hoeveel kan deze aarde nog verdragen, 

waar schijnt het licht in deze nacht? 

 

O Heer, 

een dag heeft soms zijn donkere kanten, 

verdriet en pijn verduisteren het zicht, 

Nare berichten vullen alle kranten 

en onrust is in menig persbericht. 

 

O Heer, 

hoe durf ik dan nog blij te zingen, 

alsof de blijdschap bij mij boven ligt. 

Vergetende de vele nare dingen, 

niet denkend aan zo menig droef bericht. 

 

O Heer, 

laat dan de woorden boven komen 

die spreken van Uw trouw en eer. 

Laat melodieën bij ons blijven dromen 

zodat we niet vergeten, ja er is een Heer. 

 

Een Heer die alles in Zijn handen heeft. 

De hele wereld ziet en mij ook kent. 

Dan zingt de melodie die in mij leeft: 

O Heer, ik dank U dat U bij mij bent. 

  

Diny Beijersbergen-Groot 
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Woensdag 24 februari 2016                  Lezing: Exodus 9:1-12 
 

 

 
 

 

Om Jezus te kunnen volgen naar Golgotha, kun je 

bij elke stap denken aan de weg die Hij ging. 

 

=== 
Veel kinderen in Nederland groeien niet veilig op. Ze leven in 

armoede, waardoor er thuis veel stress is. In hun jonge leven hebben 

ze al veel meegemaakt: honger, huiselijk geweld, eenzaamheid, 

verwaarlozing. Ook kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra 

hebben veel te verwerken. Kerk in Actie steunt de initiatieven van de 

hulpverleners. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te 

maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'D 050109'. Hartelijk dank! 
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Donderdag 25 februari 2016      Lezing: Exodus 9:13-35 

 
 

Er is een weg 

 

 

Er is een weg 

Die het leven waard maakt 

geleefd te worden. 

 

Het is een weg 

van vallen en opstaan 

van stilte en eenzaamheid 

van verwondering 

van  vertrouwen 

van liefde. 

 

Je vindt de weg  

door de mensen te volgen 

die hem gegaan zijn. 

 

De weg leidt  

naar het leven. 

 

Je gaat de weg 

door hem te doen. 

 
Uit: Henk Herstel, De zoutkorrel 
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Vrijdag 26 februari 2016                Lezing: Exodus 10:1-20 

Weekthema: Dichter bij God 

 
Uit: zingende gezegend 257, André Troost 

Oecumenische vesper, 19.30 uur, Westerkerk 

Vrg. Mariken den Hartog-Vetter  Pianist: Truus den Ouden-v.d.Valk 

Lezing: Lucas 13:1-9 
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Zaterdag 27 februari 2016           Lezing: Exodus 10:21-11:10 
                                    

Bloemschikking zondag Oculi mei      

 

Lezing: Lucas 22:66-71 

 

De vraag is wie Jezus zelf is. Hij is gevangen genomen en voor de 

Joodse Raad geleid. De hogepriesters en schriftgeleerden vragen 

naar zijn identiteit. Niet uit interesse, maar om hun afkeer bevestigd 

te krijgen. Geen enkele stap wordt richting Jezus gezet, Het onrecht 

lijkt te gaan zegevieren.  
 

Materialen: 

Paarse doek, ‘de weg’, witte schoenen, langwerpige accubak, witte 

calla’s 
 

Werkwijze: 

De schoenen blijven op dezelfde plaats staan, er wordt geen stap naar 

de ander gezet. Leg de calla’s los bovenop de accubak.  

 

Schoenen aan 

om met hem  

op weg te gaan 

die ons voorgaat 

naar de ander  

ons voorgaat  

naar leven 

 

gevangen  

deze zoon van God 

waar is het recht 

wie doet een stap 

 

God  

het is  

zo donker 

laat liefde bloeien 

Stichting Present/Kerk in Actie: Veranderdag 

 



stap voor stap 
 

21 

Zondag 28 februari 2016  ‘Oculi mei’      Liturgische kleur 

paars   Lezing: Hebreeën 7:1-10 

 

Bij Lucas 13:1-9 en Hebreeën 7:15-28 Dichter bij God 
 

De eerste vijf verzen van Lucas 13 hebben als achtergrond de 

opvatting dat rampen en ongelukken een straf zijn voor de 

zonden. Mensen rond Jezus komen met verhalen over de 

vermenging van bloed met dat van offerdieren door Pilatus. Of 

die achttien die gedood werden toen de Siloamtoren instortte. 

Jezus roept op tot bekering en vertelt de gelijkenis van de 

vijgenboom zonder vruchten. Iemand heeft een vijgenboom staan 

die al drie jaar geen vruchten geeft. Hij geeft de opdracht deze 

maar om te hakken. De wijngaardenier wil toch nog eens de 

grond omspitten en bemesten. Hij geeft de vijgenboom nog een 

kans. Door bekering van zonden herstel je de relatie met God. 

Door een  juiste voedingsbodem kom je dichter bij God. 

Abraham gaf Melchisedek een tiende deel van de buit. Daardoor 

erkent Abraham dat deze priester groter is dan hij. Dan is hij ook 

groter dan de priesters die volgens de mozaische wet aangesteld 

zijn door God, met al hun zwakheden en  fouten.  Zo overtreft 

Jezus naar de wijze van Melchisedek het priesterschap van 

Aäron, de hogepriester die afkomstig is uit de stam Levi. De 

hogepriester mocht één keer per jaar op Grote Verzoendag, Jom 

Kipoer, het Heilige der Heiligen van de tabernakel of tempel 

binnengaan om er het zoenoffer te brengen voor zijn zonden en 

die van het volk. Zo treedt Jezus – als priester voor eeuwig - op 

als middelaar voor ons. Ook in de Hebreeënpericoop wordt ons 

verzekerd dat in het Heilige der Heilige, achter het voorhangsel 

de Voorloper van ons binnen mag gaan, namelijk Jezus, priester 

als Melchisedek. De wet heeft in geen enkel opzicht het 

volmaakte gebracht, maar werd vervangen door de  hoop op iets 

beters die ons dichter bij God brengt. Daarom is hij ook in staat 

om hen die door zijn tussenkomst tot God naderen voor altijd te 
redden, omdat Hij altijd leeft om voor ons te pleiten. (Hebr.7:25) 

 

Bron: Wilibrordvertaling ‘95 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Levi_(Bijbel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_der_Heiligen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoenoffer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde_(religie)
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Maandag 29 februari 2016         Lezing: Hebreeën 7:11-28 
 

Stap voor stap 3 

De tijd in het voortgezet onderwijs is een dikwijls moeilijke tijd 

voor de ouders en opvoeders, maar zeker ook voor de meisjes en 

jongens die dan in de “pubertijd” leven. Zeker als dit, het oudste 

kind in een gezin betreft. Ouders kunnen dikwijls niet terug 

kijken naar die periode in hun eigen leven; de over te brengen 

kennis wordt inmiddels heel anders aangeboden dan in hun eigen 

tijd, Het wordt daarom ook moeilijk om het kind daarin bij te 

staan. Voor ouders die vroeger niet mochten of konden “door 

leren” is het natuurlijk nog veel moeilijker. In die periode worden 

meisjes al een hele vrouw en jongens proberen een hele vent te 

worden. De ouders vergeten dan gauw dat hun kind inmiddels op 

weg is naar volwassenheid. De meisjes en jongens die zich 

bewust zijn dat zij nog heel veel jaren op school moeten zitten om 

een hoog doel te bereiken, hebben niet altijd een leiding thuis die 

hen daarbij kan begeleiden. De doorzetters komen er wel, 

natuurlijk, daarvoor zijn het doorzetters. Na vele jaren studeren 

kan die groep een keuze maken voor een beroep waarvoor een 

universitaire opleiding noodzakelijk is. Dan komen zij in een 

loterij en moeten soms weer jaren wachten of een andere 

studierichting kiezen. De vraag blijft of de maatschappij dan 

inderdaad zit te wachten op beginners in deze beroepen.              

Maar niet alle kinderen duiken graag in boeken. Velen willen 

‘met hun handen’ werken. Jammer voor die groep is het dat er 

tegenwoordig nog maar weinig scholen zijn die als doelstelling 

hebben, dit;’ met de handen werken’ aan de jeugd door te geven. 

Ook de scholen die deze kennis en vaardigheden in avonduren 

onderwezen, hebben hun deuren al heel lang geleden gesloten. 

Jammer dat de maatschappij blijkbaar niet aan deze grote groep 

kinderen heeft gedacht met de wijzigingen in het onderwijs. In 

deze levensperiode zijn er ook kinderen die graag sporten of een 

muziekinstrument bespelen en het plan krijgen om daarmee later 

hun brood te willen verdienen. Maar hoe kom je op het niveau 
om dat te bereiken? Er zijn nog veel vragen op te lossen voor de 

grote stap is gezet. 
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Dinsdag 1 maart 2016          Lezing: Johannes 7:1-13 

 

 

 

 

Wanneer wij opgaan naar Uw feest 

ontmoeten we de vrede 

die U ons als Redder gaf. 

 

Als U toch niet gekomen was 

Uw licht niet had gebracht 

niet voor ons had geleden. 

 

Al is hier overal nog strijd 

Uw overwinning, Uw shalom 

heeft onze ziel bevrijd. 

 

Vanuit die vrede bidden wij 

spreiden ons feestkleed open 

kom Heer, kom met Uw Vaderstad. 

 

Wij blijven op U hopen. 

 

Coby Poelman- Duisterwinkel 
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Woensdag 2 maart 2016        Lezing: Johannes 7:14-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg stapsgewijs de cijfers en maak de tekening af 

 

==== 
‘Stap verder’ is een plek midden in de wijk Amsterdam Zuidoost 

waar de kerken diaconaal present zijn in de samenleving. 

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost wonen zo’n 80.000 mensen 

van 135 nationaliteiten. Alle problemen die bekend zijn in 

multiculturele achterstandswijken komen hier voor. ‘Stap verder’ 

wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost.  

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het 

projectnummer 'D 050137' . Hartelijk dank! 
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Donderdag 3 maart 2016          Lezing: Johannes 7:25-36 
 

Onderweg zijn 
 

Onderweg zijn 

is stapje voor stapje 

verder komen  

op je levenspad. 

Is telkens weer groeien 

en leren van hobbels 

die je moet nemen. 

Is telkens weer 

de sprong wagen 

naar het onbekende. 
 

Onderweg zijn 

is bij iedere kruising 

opnieuw kiezen 

waar je heen wilt. 

Is de keuze maken 

tussen een snelweg 

en een voetpad. 

Is kiezen of je 

alleen wilt reizen 

of samen verder wilt gaan. 
 

Onderweg zijn 

is anderen ontmoeten. 

Is ontdekken dat sommigen 

je verder helpen  

en dat anderen 

je in de weg zitten. 

Is merken dat mensen 

in hetzelfde schuitje zitten 

als jij, zodat je 

elkaar tot steun kunt zijn. 

      

   Uit: Greet Brokerhof-van der Waa, Kiezels 
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Vrijdag 4 maart 2016              Lezing: Johannes 7:37-53 

Weekthema: Geloof in de toekomst 

Lied te zingen in de vespers 
 

 
Wil je gaan op nieuwe wegen, 

steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed’ en zegen 

voor wie vreemdeling is? 

Val je niet een mens te hard 

Die in leugens is verward? 

Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou 

en jij in Mij? 
 

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 

Uit: Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow, John Bell. Graham Maule.  
Ned. Vertaling: Gert Lubberts 
 

Oecumenische vesper, 19.30 uur, Westerkerk 

Vrg.   Agnes Prins-van Dijk  Pianist: Truus den Ouden-v.d. Valk 

Lezing: Lucas 15:11-32 
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Zaterdag 5 maart 2016         Lezing: Psalm 103 
 

Bloemschikking zondag Laetare    
 

Lezing: Lucas 18:9-14 
 

De gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar vertelt over twee 

mensen die beiden naar de tempel gaan om God te aanbidden. De 

farizeeër dankt God vanwege eigen grootheid en rechtvaardigheid. 

Hij laat zijn goede ik nog beter uitkomen door het af te zetten tegen 

dat van de tollenaar. Wie zo van zijn eigen gelijk overtuigd is, heeft 

geen ruimte voor een ander. Die kan geen stap meer zetten.  De 

tollenaar laat een andere kant zien. Schuldbewust zoekt hij Gods 

aangezicht. Open voor verandering. Hij is het die stappen zet richting 

Gods rechtvaardigheid. 
 

Materialen: 

Paarse en roze doek, ‘de weg’, witte schoenen, tulpen, twee vaasjes 

 
Werkwijze: 

Rechte en gebogen tulpen worden in vaasjes voor de weg gezet.  
 

Schoenen aan om met hem  

op weg te gaan die ons voorgaat       

naar de ander  

ons voorgaat naar leven 
 

eigenwaan zet geen stap 

naar de ander 

wie zich buigt naar God 

komt in beweging 

God zet ons op onze voeten 
 
Afbeelding bloemschikking: Ik ga. Zet een stap naar de ander, brochure 

bloemschikking, afbeelding voetstappen: Veertigdagenkalender Kerk in Actie 
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Zondag 6 maart 2016  ‘Laetare’ Verheugt u!’     Klein-Pasen     

Liturgische kleur: roze                  Lezing: Johannes 8:1-11 

 
Bij Lucas 15:11-32 en Hebreeën 8:1-13   Geloof in de toekomst 

 

Jezus vertelt een gelijkenis over een vader en twee zonen. De 

jongste zegt: vader, geef mij van wat er is het deel dat mij 

toekomt! – en hij heeft onder hen de leeftocht verdeeld. De 

zoon gaat op reis en daar verkwist hij het zijne in een 

reddeloos leven. Niet lang erna komt er een hongersnood over 

dat land. Hij weet niet anders te doen dan de varkens te hoeden 

en zijn buik te vullen met de schillen die ook de varkens aten. 

Dan komt hij tot inkeer en besluit hij naar zijn vader te gaan en 

te zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen 

jou.  Laat mij maar zijn als een van de dagloners, meer ben ik 

niet waard. De vader ziet hem al van verre aankomen, valt 

hem om de hals en kust hem. Hij laat hem met een mooie 

mantel bekleden, een vingerring om zijn hand geven en een 

feest bereiden. Deze zoon van mij was dood en is herleefd, 

was verloren en is gevonden! De oudste zoon hoort het 

feestgedruis en informeert ernaar. Hij is het er niet mee eens 

dat terwijl hij geen gebod overtreden heeft toch nooit een 

bokje gekregen heeft om met zijn vrienden feest te vieren. De 

vader beklemtoont dat alles van hem ook van de zoon is. Voor 

beide zonen gloort er weer toekomst waarin ze mogen 

geloven. Zondag Laetare, verheugt u! 

In de eerste verzen van Hebreeën 8 wordt duidelijk dat wij een 

hogepriester in de hemel hebben die zit aan de rechterhand van 

de Vader. Jezus wordt hier beschreven als de hemelse 

bedienaar, wiens eredienst zich verhoudt als werkelijkheid tot 

afschaduwing. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. In 

dit nieuwe verbond doet God zelf de mensen leven naar zijn 

wil en neemt Hij hen aan als zijn volk. Zoals de vader uit de 

gelijkenis voor zichzelf en beide zonen toekomst schept, 

mogen we leven volgens het nieuwe verbond. 
Bron: Naardense Bijbelvertaling 
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Maandag 7 maart 2016                 Lezing: Johannes 8:12-20 
 

Stap voor stap 4 

De kinderen van weleer zijn inmiddels toe aan een volgende stap in 

hun leven. In hun school- en studie tijd zijn zij in aanraking gekomen 

met de andere sekse. Niet alleen tijdens hun studie zijn ze 

gemeenschappelijk op getrokken; de vrije tijd geeft hen die 

mogelijkheid ook bij dancings, sporten, liefhebberijen en hobby’s. 

Vermoedelijk zijn er in hun groep, mensen van het andere geslacht 

waar met meer belangstelling naar is gekeken. Samen hebben ze veel 

opgetrokken in de studie waarin zij zich verdiepten. Samen zijn ze 

met een groep op vakantie geweest. Ze kwamen elkaar ook tegen op 

politieke vergaderingen. Ze gingen samen naar een kerk van het 

geloof van hun ouders of juist naar een heel andere geloofsrichting. 

Zij verlieten misschien de kerk van hun jeugd. De vriendschap werd 

mogelijk intensiever, ze woonden inmiddels samen in een 

studentenhuis. Maar om hun leven samen te delen waren zij nog niet 

toe. Om een bepaald voorval gaan hun wegen weer uit elkaar. Een 

nieuwe relatie komt er niet snel meer aan. Is het nog steeds fijn om 

omgang met het andere geslacht te hebben of is er een aardige 

vriendin of vriend uit het zelfde geslacht?  Als dit laatste gebeurt, 

krijgen zij dan begrip van hun ouders, broers en zussen, andere 

familieleden en vrienden? Maar dat begrip is ook gewenst als 

kinderen met een nieuwe partner thuis komen uit een ander milieu 

dan de eigen familie. Of als de nieuweling in huis een ander geloof 

heeft, of van helemaal in haar of zijn jeugd in geen kerkelijke 

omgeving is opgegroeid. Kan de familie iemand verwelkomen die uit 

een ander land, met andere gewoonten en mogelijk ook met een 

godsdienst die wel heel ver afwijkt van de Christelijke normen in ons 

land? De jonge man of vrouw staat al voor misschien wel de grootste 

stap in het leven. Is uitstel van die stap mogelijk? Hopelijk heeft 

deze vrouw of man in haar of zijn opvoeding geleerd om 

weloverwogen stappen te nemen.  

En als de grote stap is gezet en er bij dit nieuwe stel  

gewenningsverschillen zijn; kunnen zij die dan  

oplossen met ondersteuning van familie of vrienden?                                             
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Dinsdag 8 maart 2016               Lezing: Johannes 8:21-36 

 
Hemelse Vader,  

de mare van Uw menselijkheid 

is tot ons doorgedrongen, 

Uw hartzeer 

om de haat die wij bedrijven, 

het gaat U door alles heen 

dat wij Uw schepping beschadigen, 

het uitzicht troosteloos maken, 

Uw schepselen schenden. 

 

Wie Mij heeft gezien, 

heeft de Vader gezien, 

zegt Uw Zoon, Uw enige, 

die U ons niet hebt onthouden, 

de minste der mensen, 

de vernederde. 

 

Nu Hij is afgedaald 

in onze schade en schande, 

in alle eenzaamheid, 

in donkerte en dood, 

verleent U ons de moed 

te roepen om genade: 

Heer, heilige Vader, 

vergeef ons onze schulden. 

 

Opdat ook wij vergeven 

die ons kwaad hebben gedaan, 

opdat wij ons ontfermen 

over hen die weerloos staan, 

opdat ook wij een zegen zijn 

voor onze naaste, 

voor U en voor onszelf. 

 

    Jaap Zijlstra  
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Woensdag 9 maart 2016          Lezing: Johannes 8: 37-47 
De geschiedenis van de verloren zoon 

 

Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens  

te eten kregen, maar niemand gaf ze hem Toen kwam hij tot zichzelf  

en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed,  

en ik kom hier om van de honger. - Lucas 15: 16, 17 www.gkvapeldoornzuid.nl    

      

        

 

 
De terugkeer, 

blijdschap 

en teleurstelling.  

 

 

 

 

 

 

 
Bron:  https://nl.pinterest.com/pin/526217537686523838/                       

Biddag voor gewas en arbeid 

http://www.gkvapeldoornzuid.nl/
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Donderdag 10 maart 2016  Lezing: Johannes 8:48-59 

 

Hij helpt ons op weg 
 

Tot het laatste toe 

vervult Hij de wet, 

gaat Hij de weg 

die God heeft gewezen. 
 

Hij beantwoordt  

aan de verwachting, 

Hij is de man 

naar Gods hart, 
 

mededeelzaam is Hij, 

Hij steekt ons aan met 

het vuur van zijn Geest, 

zijn liefde voor de wet, 
 

Hij helpt ons op weg 

naar de beloofde toekomst, 

een nieuwe aarde 

waar vrede heerst. 

 

Uit: Hans Bouma,  

met andere woorden  

===== 

 
Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Veel steden liggen 

in puin. Door het toenemende geweld wordt het werk van 

internationale hulpverleners steeds moeilijker. Kerk in Actie is er 

dankzij haar kerkelijke netwerk toe in staat om slachtoffers van het 

geweld in Syrië met hulpverlening bereiken. Dat kan Kerk in Actie 

doen i.s.m de ACT Alliance, een internationaal hulpverle-

ningsnetwerk dat is verbonden met de Wereldraad van Kerken. 

Vluchtelingen in de buurlanden Jordanië en Libanon worden ook 

geholpen. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken 

op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te 

Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘N 000693’. Hartelijk dank! 

http://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-noodhulpfonds-act-alliance
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Vrijdag 11 maart 2016                      Lezing: Hebreeën 8:1-13 

Weekthema: Eind of begin? 

 

 
Wachters boven op de toren 

met geweren in hun hand, 

willen van geen pachtgeld horen, 

blijven baas in eigen land. Refrein 
 

Als de Zoon wordt uitgezonden 

wordt hun hart met vrees gevuld, 

en hun angst slaat diepe wonden 

want zijn komst wordt niet geduld. Refrein 
 

Eens wanneer de Heer zal komen 

aan het einde van de tijd, 

wordt het land dan afgenomen 

schenkt hij ons de schulden kwijt? Refrein 

Uit: Evangelische Liedbundel 62 

Oecumenische vesper, 19.30 uur, Westerkerk 

Vrg.   Hans Wierenga          Pianist: Truus den Ouden-v.d.Valk 

Lezing: Lucas 20:9-19 
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Zaterdag 12 maart 2016      Lezing: Hebreeën 9:1-14 

 

Bloemschikking zondag ‘Judica’ 

Lezing: Lucas 23:38-43 

 

Jezus is niet de enige die gekruisigd wordt. Op Golgotha staan die 

dag drie kruizen. Twee misdadigers delen hetzelfde lot als Jezus. 

Lucas beschrijft een kort gesprek dat tussen de drie plaatsvindt. De 

ene misdadiger is spottend en cynisch waarop de ander het voor 

Jezus opneemt en zijn eigen schuld uitspreekt. Hiermee doet hij een 

stap naar Jezus toe. De ander blijft zich afkeren. Deze zondag heeft 

de naam ‘Judica’. Wie doet recht en wie ontvangt recht? 

 

Materialen: 

Paarse doek, ‘de weg’, witte schoenen, langwerpige glazen bak, drie 

loodprikkers, witte stenen, bundel berengras en flexigras, twee 

strelitzia’s. 

 

Werkwijze: 

Leg de loodprikkers op de bodem van de schaal, plak ze eventueel 

vast met oasis fix. Verdeel het flexigras om de bundel berengras, zet 

het vast met touw. Duw deze bundel op de middelste prikker en laat 

de grassen ‘uitwaaieren’.  Zet de strelitzia’s op de andere prikkers, 

de bloemen wijzen naar rechts. Vul de glazen bak met witte stenen. 

Bundel een aantal grassen,  buig ze naar beneden, leg een steentje op 

het uiteinde zodat er een mooie boog ontstaat.  
 

    Schoenen aan om met hem  

op weg te gaan die ons voorgaat 

naar de ander  

ons voorgaat naar leven 

 

spot sluit af 

de roep om ontferming 

opent de hemel 

 

God  

Ontferm U 
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Zondag 13 maart 2016  ‘Judica’         Liturgische kleur: paars  

Lezing: Hebreeën 9:15-28 
 

Bij Lucas 20:9-19 en Hebreeën 9:15-28  Eind of begin? 

 

Jezus vertelt een gelijkenis. Iemand plantte een wijngaard, hij 

verhuurde die aan pachters en ging geruime tijd buitenslands.  

Toen het tijd was, stuurde hij een slaaf naar hen toe zodat zij hem de 

opbrengst van de vruchten zouden geven. Maar zij sloegen deze en 

zonden hem met lege  handen weg. Toen zond hij een ander en hem 

gebeurde hetzelfde net als een derde. Allen werden mishandeld en 

buiten de wijngaard geworpen. De heer besloot toen zijn enige zoon 

te sturen omdat hij dacht dat ze zijn zoon niets zouden aandoen. De 

pachters overlegden met elkaar: dit was de erfgenaam, dus laten we 

hem doden. Ze brachten hem om. Wat zal dan de heer doen? Zal hij 

de pachters ter dood brengen en de wijngaard aan anderen geven? 

Dat is de vraag die Jezus stelt aan de leiders. De confrontatie is 

duidelijk. De Joodse leiders nemen de profeten niet serieus en staan 

klaar om Jezus uit te leveren aan de dood.  Jezus citeert dan de 

beroemde verzen uit Psalm 118 over de hoeksteen. De steen,  die de 

bouwlieden afgekeurd hadden, is tot hoeksteen geworden. De 

hoeksteen die Gods huis is geworden, is Jezus zelf. Stap voor 

         stap gaat Jezus zijn offerdood tegemoet.  

       Volgens de Hebreeënpericoop is Jezus de  

        Middelaar van het nieuwe verbond om ons  

        te bevrijden van alle overtredingen. Het  

        eerste verbond is met bloed ingewijd, zoals  

        de wet voorschreef. Zonder bloedstorting 

vindt er geen vergeving plaats, aldus de oudtestamentische joodse 

eredienst. Juist door de vervulling van de wil van God doet het 

offer van Jezus de oude eredienst van offers met offerdieren 

teniet. Bij deze lezing wordt psalm 40 geciteerd. In slachtoffer en 

spijsoffer hebt Gij geen behagen – Gij hebt mij geopende oren 

gegeven- brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd. Toen 
zeide ik: Zie  ik kom, in de boekrol is over mij geschreven,ik heb 

lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. 
 

Bronnen: NBG51-vertaling, Zet een stap naar de ander – veertigdagenkalender 

PKN/Kerk in Actie  
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Maandag 14 maart 2016               Lezing: Exodus 12:1-13 
 

Stap voor stap 5 

Nadat de vrouw of man met goed gevolg haar of zijn studie heeft 

afgerond, heeft de mens in die periode ideeën gekregen hoe het 

geleerde in praktijk te brengen. De onderwijzers en professoren 

brengen dikwijls een hele positieve toekomst voor ogen. Ouders die 

ooit voor een totaal ander beroep hebben gekozen, of de 

mogelijkheden na een veel hogere opleiding niet kunnen overzien, 

kunnen dan mogelijk geen steun zijn. Het lijkt voor de buitenwereld 

zo gemakkelijk. Die omgeving heeft gemakkelijk praten: je hebt een 

bepaalde studie gehad en kan daarom uit meerdere functies kiezen.                          

Was het allemaal maar zo gemakkelijk!  De baantjes in de studietijd 

hadden meestal weinig overeenkomst met de gedroomde functie. Dit 

waren dikwijls taken die men deed voor het geld. Nu komt er een 

periode aan waarin andere eigenschappen dan alleen maar kennis 

nodig is. Daarvoor moeten dan weer eerst aanvullende cursussen 

worden gevolgd. De ontwikkelingen zijn de laatste tientallen jaren in 

een versnelling geraakt en ook in de naaste toekomst worden enorme 

veranderingen verwacht. De elektrische fiets en auto zullen nog 

verder worden verbeterd. De auto-robot zal de chauffeur van de 

toekomst overbodig maken. Rotterdam heeft al het begin van de 

automatische haven.  Maar ook in de geneeskunde worden stappen 

gezet waarin de geheimen van het menselijk lichaam verder worden 

ontdekt en daardoor ook andere methoden en geneesmiddelen zullen 

worden ontwikkeld. De wereldbevolking groeit ieder jaar met 

miljoenen mensen. Daarvoor moet voedsel komen, kleding en 

bezigheden. In China dacht men dit probleem op te lossen met het 

tweede- kinderverbod. Om meerdere reden is men daar weer van 

terug gekomen: ieder echtpaar mag nu een tweede kind krijgen. En 

door die mogelijkheid zullen daarom weer vele miljoenen kinderen 

meer worden geboren. Met al die nieuwe ontwikkelingen zal de 

jeugd regelmatig van werk moeten veranderen. Natuurlijk moeten zij 

daarom continue worden geschoold. Hopelijk zullen hun 

leerkrachten in de toekomst al die vorderingen bij kunnen houden.                                            
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Dinsdag 15 maart 2016              Lezing: Exodus 12:14-28 

 
Blijf bij ons Heer.  

 

U die ons hebt lief gehad 

en Uw leven voor ons gaf, 

laat ons U volgen Heer, 

wandelen op Uw pad. 

 

Als onze harten zijn verhard, 

breekt U ze dan aan stukken, 

bevrijd ons van de last, 

zonder U gaat het niet lukken. 

 

Als wij ons zelf weer zoeken gaan, 

niet zijn op U gericht, 

lopen steeds bij U vandaan, 

sla dan Uw deur niet dicht. 

 

Wij mogen kijken naar Uw kruis, 

voor ons stierf U op Golgotha, 

wij mogen komen in Uw huis, 

louter uit gena. 

 

Leer ons dat beseffen Heer, 

geef ons zo een hart, 

dat luister telkens weer, 

breng ons op Uw pad. 

 

Na vallen komt dan opstaan, 

omdat U naast ons bent, 

zo zullen wijn dan opgaan, 

wonen in Uw Eeuwige Tent. 

 

Ina v.d. Welle-Boersma   
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Woensdag 16 maart 2016                Lezing: Exodus 12:29-48 
 

Hoe ‘mobiel’ ben jij? 
 

Het is best bijzonder dat het apparaatje waarmee je geen stap hoeft te 

verzetten en toch anderen bereiken kunt,  de naam ‘mobieltje’ heeft 

gekregen. Er is niets mobiels aan, niets beweegt behalve dan 

misschien de geluidsgolven. Jijzelf zit dan niet aan telefoondraad en 

stopcontact vast. Ook met een looptelefoon verzet je een beperkt 

aantal stappen.  

Nee, dan is geloven veel ‘mobieler’ want daarvoor moet je 

daadwerkelijk in beweging komen. Gaan naar de ander, gaan naar de 

kerk, naar het buurthuis, naar verten die niemand weet, naar de 

einden der aarde en dan – net als Abraham en Mozes en de profeten 

ontdekten, zullen we zien dat God met ons meegaat.  

Wat zou er gebeuren als wij de bijbel ook 

altijd in een schooltas, broekzak of 

handtas mee zouden nemen?  

 Wat als we de bijbel ook dagelijks 

regelmatig zouden ‘openflippen’ of als we 

de bijbel cadeau zouden krijgen op onze 

verjaardag met een nieuwe kleur omslag?  

Wat als we de bijbel zouden gebruiken als Tom-Tom op onze 

levensreis? 

En tenslotte: je hoeft je nooit zorgen te maken dat de bijbel ineens 

afgesloten wordt omdat het netwerk uitvalt of de accu leeg is.  

Misschien een  idee in deze Veertigdagentijd: de BIJBEL 

opwaarderen? 
 Bron: Veertigdagenkalender 2010, www.oranjekerk.org 

 

========= 

  
De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Ze zijn een 

belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. De Presbyteriaanse 

kerk in Ghana geeft landbouwtraining en marketinglessen aan deze 

vrouwen. De kerk leert hen hoe ze gezondheidsschade kunnen voorkomen 

en stimuleert de vrouwen om zich te organiseren in boerengroepen.  

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 

ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het 

projectnummer 'W 004658'. Hartelijk dank! 
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Donderdag 17 maart 2016     Lezing: Exodus 12:43-51 
 

 

Afspraak 

 

Die gister 

Is gestorven, 

Staat morgen 

Al weer op. 

De afspraak is 

drie dagen. 

Meer mag 

de dood 

niet vragen. 

Ik weet het: 

Niets klinkt 

er vreemder 

en niets lijkt 

er minder waar, 

maar vier stemmen 

vertellen het eender. 

Wat zij zeggen 

Is vierkant waar. 

 

Geert Boogaard 

uit: ‘Zie naar ons om’ 
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Vrijdag 18 maart 2016                  Lezing: Lucas 19:11-28 

Weekthema: Hier ben ik 

 
 

Massa’s mensen in Jeruzalem: 

waarom rijdt hij niet op een prachtig paard, 

als een generaal ten strijde? 

“Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!” 
 

Massa’s mensen in Jeruzalem; 

vol verbazing zien zij deze man 

rustig op zijn ezel rijden: 

“Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!” 
 

Stap voor stap gaat door Jeruzalem 

Jezus op de rug van een ezelin. 

Zullen wij de kinderen volgen: 

“Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!” 
 

Uit: NLB 553 tekst en melodie: Eric Reid, vertaling: Sytze de Vries 
 

 

Oecumenische vesper, 19.30 uur, Westerkerk 

Vrg.  Albert van Riet        Pianist:Truus den Ouden-v.d. Valk 

Lezing:  Lucas 19:29-40 
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Zaterdag 19 maart 2016     Lezing: Lucas 19: 29-48 

 

Bloemschikking Palmzondag 

Lezing: Lucas 19:29-44 

 

Jeruzalem is bijna bereikt. Jezus stuurt twee van zijn leerlingen erop 

uit om een veulen te halen, dat nog nooit door iemand bereden is. In 

wat volgt wordt het beeld getekend van de Messiaanse koning 

onderweg naar Jeruzalem, stad van de vrede. Lucas vertelt hoe Jezus 

huilt bij het zien van de stad. Er is intens verdriet omdat in de stad 

van de vrede, die vrede ver te zoeken is. 

 
Materialen: 

Paarse en rode doek,’de weg’, witte schoenen, grote stenen, 

kloostermoppen, buxus, kleine witte bloemen, parels. 

 

Werkwijze: 

Drapeer een rode doek gedeeltelijk over de paarse. Leg de stenen aan 

de rechterkant voor ‘de weg’. Plaats een stukje nat steekschuim 

tussen de stenen en verwerk hierin buxus en kleine witte bloemen. 

Lijm parels op de stenen en leg er een aantal op de ondergrond. Leg 

palmtakken op de ondergrond.  

 

Schoenen aan om met hem  

op weg te gaan die ons voorgaat 

naar de ander  

ons voorgaat naar leven 

 

juichen om de koning 

op een ezel 

die komt redden 

 

tranen vanwege vrede 

die nog niet zal zijn 

 

God sterk ons verlangen 

naar wat vrede brengt 
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Zondag 20 maart 2016  ‘Palmarum’     Lit. kleur: rood of paars   

Lezing: Hebreeën 10-1-10 
 

HIER BEN IK    Lucas 19:29-40 
Pas aangetreden vorsten in de late Middeleeuwen en in de Renaissance 

hadden de gewoonte om met pracht en praal zich te manifesteren in 

belangrijke steden van hun rijk. Als toekomstig koning van Spanje en 

Heer der Nederlanden maakte Philips II zijn “Blijde Inkomst” in Brugge 

en Antwerpen. De bedoeling was om zijn macht te laten zien en zaken te 

doen met het stadsbestuur over privileges en plichten. Kortom, hier ben ik, 

houd er rekening mee. Vele vorsten zullen zijn voorbeeld volgen. Ook 

onze toenmalige kroonprins Willem Alexander en zijn bruid Máxima 

maakten een “Blijde Inkomst” in alle provinciën van Nederland. De 

bevolking kon zo kennis maken met de prins en zijn aanstaande 

echtgenote. Pracht en praal stonden nu op de achtergrond, maar voor de 

goodwill was deze rondgang natuurlijk heel goed. 

In het Lucas-Evangelie lezen wij ook over zo’n “Blijde Inkomst” van 

een vorst in Jeruzalem. Echter geen pracht en praal, maar afgerukte 

palmtakken. Geen paarden, maar een geleende ezel, geen rijk versierd 

zadel, maar een jas, geen ontvangend stadsbestuur, maar gewone, 

toevallig toekijkende voorbijgangers. Zijn leerlingen spreiden hun 

mantels voor Hem op de grond uit en beginnen te roepen: “Hosanna 

voor de Zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de 

Heer. Hosanna in de hemel.” Geheel Jeruzalem komt dan in rep en roer, 

misschien herkent het volk in deze man de koning van de toekomst. 

Helaas duurt deze vreugde niet lang. De Farizeeēn vinden deze 

vertoning niet leuk en manen Jezus om zijn leerlingen te berispen. Jezus 

ziet echter de stad Jeruzalem voor zich liggen, maar ziet ook de 

toekomst. Hij begint  te huilen over het bedroevende lot dat boven de 

stad hangt. 

Deze “Blijde Inkomst” is van heel korte duur. Direct erna beschrijft het 

Evangelie de tempelreiniging, een woest en angstig tafereel. En daarna 

wordt Jezus in de tempel belaagd. Het wordt steeds dreigender. Het 

“hier ben ik” wordt “we motten je niet”. Ook in deze tijd zien wij dat 

politici veel goeds doen, maar ineens slaat stemming om, je moet het 

veld ruimen, vaak op oneerbare wijze. 

De toekomst van Jezus wordt duister, Zijn weg zal door het donkere 

dal van Psalm 23 gaan. Maar wij kennen het Evangelie en de Psalm 

heel goed. God leidt Hem en ons met Zijn staf en stok naar de groene 

weiden. Christus gaat vrijwillig de duistere weg met het doel om ons 

te reinigen van al onze zonden. Na de Veertigdagentijd komt Pasen en 

een schitterende toekomst.  
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Maandag 21 maart 2016              Lezing: Hebreeën 10:11-18 
 

Stap voor stap 6 

Na meestal vele stappen komt de laatste stap in zicht. We hopen het 

natuurlijk allemaal dat het zo zal gaan. Jammer genoeg komt die 

laatste stap soms al vóór dat de eerste stap kan worden gezet, als 

kinderen voor of net na de geboorte al van deze wereld worden 

geroepen. Ongeneeslijke ziekten slaan toe, zeker in de 

onontwikkelde landen. In de wel ontwikkelde landen worden 

kinderen het slachtoffer van verkeersongelukken en huiselijk geweld. 

Alles waar ‘te’ voor staat is niet goed; maar de verleidingen zijn 

zeker met het eten van voedsel, het snoepen van zoete snoepjes een 

begin van een ziek lichaam. Sportfanaten gaan over hun lichamelijke 

streven. Nachtbrakers sterven van uitputting. Het gedrag dat we zien 

bij kleine kinderen leren zij meestal van hun ‘liefhebbende’ ouders.                                                                                                       

De aarde heeft de mogelijkheid om voldoende voedsel voort te 

brengen om alle bewoners van deze planeet te kunnen voeden; 

mensen bouwen hekken en muren om het meeste voedsel voor eigen 

gebruik te besteden. Onder hun ogen kunnen ze het toezien, dat 

anderen sterven van de honger.  In de Bijbel kunnen we lezen dat ten 

tijde van koning David ieder voorjaar de legers aan een nieuw 

gevecht begonnen en er werden aan beide zijden veel slachtoffers 

geteld. Als je dit leest lijkt het wel of iedereen dat normaal vond. 

Sinds die tijd is er niet veel minder gevochten. Tegenwoordig 

kunnen we het hele jaar oorlog voeren onder alle weers-

omstandigheden. Inmiddels hoeven we ook niet meer naar het 

slagveld te gaan; in een keurig kostuum, in een mooie kamer met 

werkbare luchtomstandigheden, kunnen we in kantoortijden drones 

besturen die letterlijk aan de andere kant van de wereld huizen en 

gebouwen in puin gooien en mensen daarbij hun stappen en laatste 

stap niet te gunnen door hen massaal te doden. Na gedane arbeid, 

rijdt de ‘strijder’ in een luxe auto weer naar huis om van de 

avondmaaltijd te genieten. Wat zouden wij doen als er door onze 

regering niet meer met collega’s elders op  de wereld kan worden 

gesproken over vreedzaam samenleven en wij iedere dag onze laatste 

stap kunnen zetten?                         

 

Internationale dag tegen racisme en discriminatie 
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Dinsdag 22 maart 2016                Lezing: Hebreeën 10:19-39  
 

Zo tegen Pasen  

valt mijn geest een beetje stil 

verzet mijn wil zich 

tegen Christus’ lijden 

van kinds af aan 

had ik er moeite mee 

die boze menigte 

en hun geschreeuw, 

ik kon er nooit goed tegen 

hoe Jezus, zo integer 

het doelwit was van razernij, 

nog raakt het mij 

en telkens weer 

zou ik het willen overslaan 

en overgaan naar Pasen, 

maar dat zou niet eerlijk zijn 

zo is het niet gegaan. 

 

Inmiddels ben ik gaan begrijpen 

dat alles zo moest gaan 

als was voorzegd 

en dat U in de plaats van ons 

dit alles hebt doorstaan. 

 

Nog voel ik elke lijdenstijd 

Uw ziele pijn 

om wat wij U  

aan zonden hebben aangedaan. 

 

O, liefde volle Heer 

hoe kan ik U bedanken 

voor al Uw bloed 

om ons bevrijd te laten gaan. 
 

Ina v.d. Welle- Boersma 
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Woensdag 23 maart 2016       Lezing: Lucas 22:1-13 
 

In de heuvel van het open graf zie je woorden staan. Die moet 

je opzoeken op de weggerolde steen. Als je alle woorden 

gevonden hebt, blijft er een zin over! 

 

Bloemschikkingen Goede Week 

Op Witte Donderdag gedenken we hoe Jezus de inzettingswoorden 

uit Lucas 22:14-20(33) uitsprak. ‘Hij nam de beker..en Hij nam een 

brood’. Ook hier ligt de nadruk op het dienen, zet een stap naar een 

ander. Plaats een beker wijn en een gebroken brood voor de wand 

met schoenen. Eventueel een kleine vaas met korenaren.  

 

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van 

Jezus. Er kan een kruis geplaatst worden bij de wand met schoenen. 

Omwikkel het kruis met prikkeldraad. Als de Paaskaars gedoofd 

wordt, kan er een roos bij het kruis gestoken worden. Het Licht lijkt 

te doven, maar de Liefde van God dooft nooit.  Aan de voet van het 

kruis kan een schikking gemaakt worden met anemonen.  
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Donderdag 24 maart 2016                   Witte Donderdag 

Liturgische kleur: wit               Lezing: Lucas 22:14-65 

 

’s Avonds tafelen = avondmaal vieren 

 

Drie 

betekent weer opstaan 

van tafel gaan 

en  

onderweg 

je nood klagen 

over geen brood genoeg 

in deze wereld 

van meer en meer 

vragen 

mag het ook iets minder zijn 

betekent 

brood en wijn 

jou en wij 

stilstaan even 

bij wie tellen 

in ons leven 

die ene 

die andere 

herinneren wij ons 

bij stukjes en beetjes 

gebroken bestaan 

met droog brood 

en bloedrode wijn 

tot vrede kan 

zijn 
Corrie Jacobs, Veertigdagenkalender 2010, Amsterdam 

 

Veel mensen verzetten vandaag stappen bij het dragen van het kruis 

bij The Passion in Amersfoort, om 20.30 uur, live te zien bij EO-

KRO NPO 1 
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Vrijdag 25 maart 2016   Goede Vrijdag  

Lezing:  Lucas 22:66-23:56       Lit. kleur: paars; rood (r.k.)  

 
Hij ging de weg zo eenzaam 

tot in Jeruzalem. 

De beulen die Hem sloegen, 

bespotten met een doornenkroon. 

Hij zweeg en leed voor hen, 

Hij deed dit ook voor hen. 

 

Hij ging de weg zo eenzaam. 

Hij droeg zijn eigen kruis. 

Hij bad: Mijn God, vergeef hen! 

Hij leed en stierf op Golgotha. 

Hij deed dit ook voor ons, 

voor allen, ook voor ons. 
Uit: NLB 560 tekst: Britt G. Hallqvist, vertaling: Sytze de Vries,  
melodie:Egil Hovland 
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Zaterdag 26 maart 2016              Lezing: Psalm 27 

Stille Zaterdag                         Lit. kleur: paars, Paaswake: wit    
 

Bloemschikking Stille Zaterdag 
 

We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood. We lezen 

verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen 

door. Wanneer er een kruis geplaatst is op Goede Vrijdag, kan dit 

kruis omwikkeld worden met groen, het groen van het doorgaande 

leven. Zet een kleine witte schikking of wat groen mos voor de 

wand. 
 

Bloemschikking Pasen 
 

Lezing: Lucas 24:13-35 
 

Er is veel beweging in het verhaal van de Emmaüsgangers. Twee 

leerlingen gaan vanuit Jeruzalem naar Emmaüs. Onderweg 

bespreken zij alles wat er die afgelopen dagen met en rondom Jezus 

is gebeurd. Er is verdriet en onbegrip, Op een gegeven moment komt 

er een derde persoon naast hen lopen. Ze herkennen hem niet als 

Jezus. Bij het breken van het brood is er herkenning dat het de 

Opgestane Heer zelf is die met hen is opgelopen. Op het moment van 

herkenning is de  Opgestane er niet meer. Ze komen opnieuw in 

beweging, staan op en gaan terug naar Jeruzalem 

                                                   

Materialen: 

Witte doek, ‘de weg’. Witte schoenen, gaasframe met bladstroken, 

witte en paarse bloemen. 
 

Werkwijze: 

Weef bloemen of pitriet door de mazen van het gaas. Rol het gaas 

aan één kant gedeeltelijk op en zet het met ijzerdraad vast. 

 

Schoenen aan om met hem  

op weg te gaan die ons voorgaat 

naar de ander  

ons voorgaat naar leven 

onverwacht loopt hij met je mee 

de Opgestane Heer te herkennen in het brood dat je deelt 

God van leven dat onze voeten blijven gaan 

naar de (A)ander. 



stap voor stap 
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               Morgenrood komt aangelopen 

 

Morgenrood komt aangelopen, 

de dag ontwaakt en vouwt zich open. 

Rijst op uit windsels van de nacht. 

Zie mens, als nooit tevoren 

uit aarde wederom geboren 

een nieuwe schepping ongedacht 

 

In het vroege licht gekomen, 

vervluchtigen de boze dromen 

Maria kan het leven aan, 

Mannen onderweg, verlagen, 

Zien in de avond daglicht dagen 

Als zij ter maaltijd binnengaan. 

 

Reizende op hoop van zegen 

Gaan wij al tastend onze wegen 

Tot Gij ons aan uw tafel noodt. 

Open, Heer, ons dan de ogen, 

Opdat wij U aanschouwen mogen 

Als toen bij ’t breken van het brood. 

 

Uit: Jan Groenleer, Witte kaarsen 
 

 

Zomertijd: klok een uur vooruit  


