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Ten geleide 
 
De Werkgroep Oecumenische Vespers biedt u hiermede de 
vertrouwde 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. 
Het thema - ‘Een teken van leven’ - van deze 
veertigdagenkalender is ons aangereikt door de 
geloofsmethode Kind op Zondag.  
De Israëlieten leven als slaven in Egypte en roepen het in hun 
ellende uit naar God. Bij de brandende braamstruik geeft God 
aan Mozes een teken van leven: Hij vertelt dat Hij Israël uit de 
macht van de Egyptenaren zal bevrijden. Daarom moet Mozes 
naar de farao gaan. Met dat verhaal beginnen we de 
veertigdagentijd. We zullen ontdekken dat mensen steeds 
opnieuw mogen hopen op een teken van leven. De Bijbel 
vertelt dat God steeds weer een teken van leven geeft. Hoe 
ellendig mensen er ook aan toe kunnen zijn en hoe verlaten ze 
zich ook kunnen voelen; De Eeuwige geeft tekens van leven. 
Met Pasen zullen we ook horen hoe verlaten Jezus zich voelde, 
toen zijn weg in het donker leek te eindigen. Maar ook toen 
wist de hemel een uitweg. Dwars door de dood gaf God zijn 
teken van leven. Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. 
We kunnen erom bidden en we kunnen ook een teken van 
leven doorgeven aan elkaar. Door elkaar te bemoedigen en te 
troosten, door om te zien naar iemand die het moeilijk heeft, 
kunnen we laten zien: ook voor ons is er een teken van leven. 
 
Wij wensen u een gezegende Veertigdagentijd toe ! 
 
                  Agnes Prins – van Dijk 
 
Aan deze kalender werkten mee:  
Han Bik, Hans Wierenga, Zwanet Wagenaar, Marianne Buurman-Bette, Truus den 
Ouden-van der Valk, Els Klok, Dineke Riet, Dineke Buijs -Tigelaar, Willem den 
Boer, Paul Buis, Agnes Prins-van Dijk, Conpris www.conpris.nl Het Gouds Printhuis 
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Woensdag 26 februari 2020      Aswoensdag 
Liturgische kleur: paars           Lezing: Matteüs 6:1-18 
 
Een fragment uit ‘Vasten en Pasen: Hoe zit het ook al weer? 
 
Vasten; Een tijdlang je onthouden van het gebruik van 
bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar 
tegenwoordig ook om andere dingen, bijv. je auto minder of 
niet gebruiken, de computer of i-Phone uit laten staan.  
Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken: 
- een betere omgang met jezelf; 
- een betere omgang met medemensen; 
- een betere omgang met het milieu en de gehele wereld; 
- een betere omgang met God. 
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun 
combinatie een goede manier om het vierde doel na te streven: 
een betere omgang met het geheim dat we God noemen. 
Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding 
op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en 
bezinning. 
 
Aswoensdag; De eerste dag van de vastentijd. Mensen kunnen 
in de kerk op hun voorhoofd een askruisje krijgen, wat 
herinnert aan een middeleeuws boeteritueel, toen zondaars die 
zich bekeerden werden bestrooid met as. Op een enkele plek 
wordt door de priester bij mannen nog as op het hoofd 
gestrooid. De as wordt tijdens de viering op Aswoensdag 
gemaakt door overgebleven palmtakjes van Palmpasen van het 
jaar ervoor te verbranden. Het askruisje moet mensen eraan 
herinneren dat hun leven vergankelijk is, niet meer dan stof en 
as, en dat een mens dus zijn plaats moet kennen. Vergelijk 
Gen.18, 27 waar Abraham zegt: Mag ik zo vrij zijn tot mijn 
Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben? 
 
Bron; https://www.vastenactie.nl/pasen-en-vasten-hoe-zit-het-ook-
alweer  
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Donderdag 27 februari 2020          Lezing: Matteüs 6:19-34 
 
 
Beurtzang voor Aswoensdag 
 
Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn, 
genomen, gevormd, uit stof van de aarde. 

Dat wij weer weten, 
dat Gij uw adem ons hebt geschonken; 
Adem in ons. 
Adem in ons, breekbaar en broos – 
kruiken van aarde, 
dat wij weer weten, dat Gij ons vormt. 

Dat wij weer weten dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij weer weten, 
dat wij verwant zijn: rotsen en gras, 
mensen en lucht, sterren en zaad, 
nijlpaard en musje. 

Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij weer weten, dat wij weer keren, 
terug in het stof. 

Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij ons voegen in het werk van uw handen. 

Andries Govaart  
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Vrijdag 28 februari 2020            Lezing: Matteüs 7:1-12 
 
 
NLB 324 

 
 

Wat vurig staat geschreven dat gij komt     
redden wat verloren’, is dat woord,          
dat Gij het hart hebt, ogen, dat gij hoort,            
Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond 

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,      
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,       
beschaamd, vervoerd, getroost dan weer getart         
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 
 
 
 
 
 
 
 
Oecumenische vesper  in de Westerkerk            19:30 uur 
Voorganger: Agnes Prins-van Dijk               Lezing: Exodus 3: 1-18 
Piano: Truus van Ouden-van der Valk  
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Zaterdag 29 gebruari 2020          Lezing: Psalm 51 
 
Bloemschikking bij Exodus 3:1-18 
 

 
        ‘ Sta op voor bevrijding ‘ 

 
De roeping van Mozes bij de brandende braamstruik. 
Het vuur wordt verbeeld door de rode takken als beeld voor de 
aanwezigheid van Gods geest. De staf als belofte dat God erbij 
zal zijn op de weg waarop je geroepen wordt. Maar de grond 
waarop je staat is heilig, je schoenen moeten uit. Misschien 
ook als verbeelding van de aarzeling om mee te gaan, je moet 
je schoenen er weer voor aan durven doe 
 
 
Bron:http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/10_04_40
dagentijd.php
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Zondag 1 maart 2020         Lezing: Exodus 2:23-3:10 
1ste zondag in de lijdenstijd: ‘Invocabit’       Liturgische kleur: paars 
 
Overweging bij Exodus 3: 1-18 Stel je voor 
 
Stel je voor na een rijke en onbezorgde jeugd aan het hof van 
de farao van Egypte slijt je je jaren als arme schaapsherder in 
de woestijn. Uitzichtloos net zoals het volk waar je toe 
behoort; jij onder het juk van je schoonvader en je 
volksgenoten als slaven van een wrede farao. Jaren geleden 
heb je aan dat laatste echt wel iets willen doen, maar dat pakte 
verkeerd uit en moest je vluchten. Uitzichtloos in de woestijn 
van God en alleman verlaten…. 
Of toch niet?….. 
Stel je voor dat je tijdens het schapenhoeden een struik ziet 
branden. Dat gebeurt wel vaker in de woestijn. Maar dit is 
anders…. Het vuur blijft branden en verteert de struik niet. Je 
gaat het van dichtbij bekijken. En dan hoor je een stem, een 
stem die je bij je naam noemt en zegt de God van Abraham, 
Izak en Jakob te zijn. Daar in die verlaten woestenij maakt 
God zich bekend en blijkt je naam te kennen…… 
Wat doe je dan?…… 
Stel je voor dat je dan toch blijft luisteren uit 
nieuwsgierigheid, omdat je direct bij je naam wordt 
aangesproken. Al blijft het wel bijzonder, wat overkomt je 
hier? Heb je een zonnesteek of is het echt? De stem vertelt dat 
Hij ziet hoe de Israëlieten lijden onder de wrede 
onderdrukking van de Egyptenaren, en dat jij degene bent die 
ze uit Egypte weg moet leiden.  
Maar waarom jij?...... 
Stel je voor dat je dan verder in gesprek komt, steeds meer 
bezwaren aandraagt en voor je het weet tegen wil en dank op 
weg bent naar de farao. Met een opdracht als bevrijder van het 
volk Israël. Maar ook met de belofte dat God met je is en met 
je mee gaat. Dan kun je toch geen ‘nee’ blijven zeggen?.... 
 
Stel je voor…… 

  Agnes Prins – van Dijk 
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Maandag 2 maart 2020       Lezing: Exodus 3:11-22 
 
Column bij Exodus 3: 1-18 De belangrijkste vraag 
 
Wie wil weten hoe je een verkoopgesprek houdt, kan wat leren 
van het gesprek tussen God en Mozes. 
Eerst moet je de aandacht van de koper trekken. De aandacht 
van Mozes wordt getrokken met een brandende doornstruik 
die niet verteerde, maar het staat de verkoper vrij iets anders te 
verzinnen. 
Vervolgens moet je aangeven waarom je te vertrouwen bent, 
los van wat je gaat bieden, want dat is nog niet aan de orde. 
Iedereen kan aandacht trekken, maar niet iedereen is te 
vertrouwen. ‘Ik ben de God van Abraham, Izak en Jakob’, dat 
spreekt aan. 
Dan komt het bod. In dit geval: Redding van het volk, weg uit 
Egypte, naar een goed land, een land van melk en honing.  
Het bod wordt onmiddellijk gevolgd door een ‘call to action’. 
De klant moet in beweging komen. Zonder dat gebeurt er 
niets. ‘Ga naar Egypte en praat met de farao’, zegt God aan 
Mozes. 
En nu komt het. Mozes is niet gek. Hij vraagt om bewijs dat de 
aanbieder in staat is het bod te realiseren. ‘Wat is uw naam?’ 
Met andere woorden, wat is uw kracht? Want wat God voor de 
enkelingen Abraham, Izak en Jakob ooit deed, moet Hij nu 
voor een heel volk gaan doen. 
In de veertigdagentijd volgt Jezus hetzelfde stramien. Hij trekt 
de aandacht. Hij is te vertrouwen omdat Hij de zoon des 
mensen is, helemaal mens en helemaal zoals de mens bedoeld 
is. Daar wil je naar luisteren. Dan het bod: leven in volheid. 
Onmiddellijk gevolgd door de opdracht dat ieder van ons zijn 
kruis op moet pakken en Hem volgen.  
Maar wie is Jezus, dat Hij ons het leven in volheid kan geven? 
Het antwoord van Jezus is het enige goede, het enige antwoord 
dat voldoet: “Ik ben sterker dan de dood!”. Laten wij in deze 
veertigdagentijd Jezus volgen, gedragen door dit antwoord. 

           Hans Wierenga 
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Dinsdag 3 maart 2020               Lezing: Exodus 4:1-17 
 
 
 
In alles bent U bij ons 
trouwe God, 
in alles bent U bij ons 
in bloemen en in vogels, 
in mensen hand in hand, 
in vlinders, bijen, bomen, 
langs blauwe lucht en wolken 
in elke korrel zand. 
En alle kleuren om ons heen, 
de sterren en de storm, 
de vruchten, de seizoenen, 
zij komen van Uw hand. 
Verwonderd om de verwevenheid 
van al het goede, staan we stil 
in dankbaarheid. 
 
Jeanette van Osselen.   
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Woensdag 4 maart 2020           Lezing: Exodus 4:18-31 
 
Maak de balans op in de vastentijd! 
 
Een leuke manier om zes weken lang aandacht te besteden aan 
jullie voorbereiding op Pasen! Hang het balansbord op, praat 
erover en verschuif de kraal op de lijn.  
 

 
 
Week 1: Voel je je vooral druk of juist aandachtig? Waar zit je 
ongeveer? Waar wil je naartoe?  
Week 2: is er rommel of ruimte bij jou thuis? enzovoort... 
Komt de kraal langzaam naar rechts? Of vinden jullie het 
midden de beste plek? 
 
De werkbeschrijving vind je op onderstaande site. 
 
Bron; https://www.geloventhuis.nl/2014/met-hoofd-hart-en-
handen/knutselen-en-doen/knutselen-40-dagen-balans.html  
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Donderdag 5 maart 2020             Lezing: Exodus 5:1-18 
 

 

Brandend braambos 

De aarde zit boordevol hemel 

en elke struik, hoe gewoon ook, 

staat in lichterlaaie van God, 

maar enkel hij die het ziet 

doet zijn schoenen uit. 

De rest zit er om heen 

en plukt bramen. 

Elizabeth B Browning 
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Vrijdag 6 maart 2020             Lezing: Exodus 5:19-6:13(-25) 
 
 
NLB 605 

 
 
 
 
2.De toekomst is al gaande 3.De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed een bron in de woestijn 
dwars door het ongebaande  zingt tegen het vergaan in: 
een pad dat voortgaan doet.  de dood zal niet meer zijn. 
 
 
4.De toekomst is al gaande, 5.De toekomst houdt ons gaande, 
verborgen en gezien,   voert ondanks tegenstand 
een stem die te verstaan is,  ons uit het doods bestaande 
een God die draagt en dient. naar nieuw, bewoonbaar land 
 
 
 
 
Oecumenische vesper  in de Westerkerk            19:30 uur 
Voorganger: Paul Buis   Lezing: Exodus 4, 18-31 
Piano: Truus van Ouden-van der Valk. 
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Zaterdag 7 maart 2020           Lezing: Matteüs 7:13-23 
 
Bloemschikking bij Exodus 4:24-31 

 
      ‘ Sta op voor je naaste ‘ 

 
Mozes gaat op weg naar Egypte. 
De weg wordt gesymboliseerd door stenen en zand. 
De staf staat voor het herderschap van Mozes. 
Het hart verwijst naar het 40 dagenlied; 
 
Wie zijn hart niet durft verliezen, 
Gaat zijn hartsgeheim voorbij 
 
Bron:http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/10_04_40
dagentijd  
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Zondag 8 maart 2020          Lezing: Matteüs 7:24-8:1 
2dezondag in de lijdenstijd:  ‘Riminiscere’       Liturgische kleur: paars 
 
Overweging bij Exodus 4, 18-31 Op weg naar Egypte 
 
De lezing vandaag volgt op die van vorige week: de 
godservaring van Mozes in de steppe bij de Horeb. Mozes 
heeft zijn twijfels overwonnen en gaat terug naar Egypte: 
Egypte zal het weten, dood zal hen treffen als Farao niet 
toegeeft. 
 
Maar de twijfel blijft terugkomen. Onderweg heeft Mozes een 
verschrikkelijke nachtervaring. God wil hem doden. De 
beelden schieten wellicht allemaal door zijn hoofd: hij is als 
bekende moordenaar, pleegzoon van farao, uit Egypte 
gevlucht en zal toch nog zijn verdiende loon krijgen; de 
eerstgeborenen van Egypte zullen gedood worden, maar is hij 
niet net zo slecht? Sippora, zijn Midjanitische vrouw, heeft een 
waanzinnige inval: om de dood te bezweren stelt ze een 
bloedige daad en besnijdt met een scherpe steen spontaan hun 
zoon en gooit de bloedige voorhuid op Mozes. Misschien 
herinnert zij zich ineens het gebruik van de Israëlieten om hun 
zonen te besnijden. Misschien is het een impuls. Wie weet hoe 
dit verhaal hier terechtgekomen is. Maar het is in al zijn 
primitiviteit ook herkenbaar: het grote kwaad wordt bezworen 
door een kleinere daad die he weerspiegelt, een offer. Een 
klein bloedig offer tegen de dood.  
 
En Mozes trekt verder, op naar zijn broer Aäron. En samen op 
naar farao: laat mijn volk gaan.  
 
Boven jezelf, je angsten, je bedenkingen, je uitvluchten 
uitstijgen en gewoon gaan. Crisis riskeren, je geen raad weten 
maar doen. Als Jezus door de hof van Getsemané moeten, en 
niet terugwijken. Het zijn de voorbeelden van deze veertig 
dagen. Verhalen van opstanding. Laten zij ons tot zegen zijn. 

     Paul Buis 
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Maandag 9 maart 2020             Lezing: Prediker 1:1-11 
 
 
Column  bij Exodus 4:18-31; Het gevecht 
 
Het is een gevecht op leven en dood. 
Wat dat betekent zijn wij een beetje kwijtgeraakt in 
Nederland, geloof ik. De dood hebben wij te ver weggestopt. 
En als de dood toch tevoorschijn komt, heeft vechten geen zin. 
Het heeft geen zin omdat de dood te snel is, of anders te 
langzaam maar des te onvermijdelijker. Wij praten dan wel 
over een heldhaftige strijd tegen een dodelijke ziekte, maar de 
dood is daar niet van onder de indruk. 
Mozes moet naar Egypte, het land van lijden. Daar heeft hij 
een boodschap van God voor de farao: Laat gaan mijn zoon, 
het volk van Israël! Daar hangt zowel het leven van mijn zoon 
als van uw zoon af! Kies voor het leven! Kies voor het leven, 
ook al kan je dat uit jezelf niet. Vecht tegen je voorkeur voor 
de dood, opdat iedereen kan leven. 
Maar snapt Mozes wel hoe bloedserieus zijn opdracht is? Dit 
zou toch een veilige reis worden, want had God niet zelf 
gezegd dat de mannen die hem naar het leven stonden al lang 
dood waren? En stond God niet achter hem? 
Nee, Mozes snapt niet hoe bloedserieus het allemaal is. En 
God mag wel achter hem staan, maar als hij enig besef van de 
heiligheid van God zou hebben, zou hij weten dat deze steun 
alles behalve vrijblijvend is. 
Dat merkt hij aan den lijve in de herberg. God wil hem doden, 
lezen wij. Mozes ontmoet zijn diepste angst: gaat God wel met 
hem mee? Hij is in gevecht met alle zekerheden die hij ooit 
heeft gehad, hij vecht voor zijn leven tegen God. Zijn vrouw 
redt hem, zij weet dat heiligheid gevraagd wordt en handelt 
ernaar. Heiligheid, niet heldhaftigheid. 
Van oudsher is de veertigdagentijd een tijd van heiliging. 
Hebben wij dat niet nodig om Jezus op zijn weg te volgen? 

 
           Hans Wierenga 
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Dinsdag 10 maart 2020         Lezing: Prediker 1:12-2:11 
 

 
 

 
 
 
Goede God, 
 
Bron van ons leven 
Het opkomen van de zon elke vroege morgen 
zal voortaan spreken van het goede nieuws, 
het lege graf, het licht, 
onafgebroken trouw. 
Dat ook wij onvoorwaardelijk geloven 
dat dat licht voor alle mensen is, 
mensen van God, 
Gods mensen van Vrede. 
Amen. 
 
Jeanette van Osselen  
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Woensdag 11 maart 2020          Lezing: Prediker 2:12-26 
 

 
 
Veertig dagen om te wennen  
aan een minder vol bestaan. 
Om te weten dat je met eten 
soms te gulzig hebt gedaan, 
om te merken dat je met werken 
vaak niet thuis was, veel te druk, 
dat je geen tijd had voor een zijpad 
en geen oog had voor geluk. 
 
Veertig dagen om te wennen  
aan een leven langzaamaan. 
Om met anderen fijn te wandelen 
of naar iemand toe te gaan, 
om te praten of te eten 
of een spelletje te doen, 
meer te bidden, God in "t midden, 
alles meer bewust te doen. 
 
Veertig dagen om te wennen 
aan een leven uit Gods hand, 
om zijn droom weer te herkennen: 
vrij zijn in het beloofde land! 
 
 
 
Bron: https://www.geloventhuis.nl/2013/door-de-
woestijn/kijktafels/door-de-woestijn-veertigdagentijd-2013.html en 
https://www.geloventhuis.nl/2013/door-de-woestijn.html 

De kijktafel 'Door de woestijn' is gemaakt voor de hele 
Veertigdagentijd. 
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Donderdag 12 maart 2020            Lezing: Prediker 3:1-15 
 

 

Mijn braambos staat nog steeds in brand 
en heilig is de grond die wacht. 
Zeg mens, wat heb je in je hand, 
waar liggen gaven en je kracht? 
Je moet aan ’t werk, zeg nu niet nee, 
ik kan niet, want ik spreek zo slecht. 
Je weet, Ik ga toch met je mee,           
En ’t eerste woord is al gezegd. 

Zeg, mens, wat heb je in je hand?         
Zeg niet, het is een staf alleen.           
Mijn vuur zet zelfs je hart in brand, 
aarzel niet meer, maar ga nu heen. 
mijn kracht ligt zelfs in staf en slang, 
mijn woord klinkt verder in jouw werk.       
Grijp dan haar staart en wees niet bang. 
Ik geef je moed en maak je sterk. 
 
Zeg mens, wat heb je in je hand? 
Ik vind het niet te simpel en te min. 
Ik maak gebruik van moed en van verstand, 
maar zeg nu niets daar tegenin. 
Grijp nu je staf, ze is geen slang. 
Strek nu je hand, niet zonder kracht. 
Want ik ga mee, wees niet meer bang. 
Ik ben die ik eeuwig ben, met macht. 
 
Diny Beijersbergen-Groot 
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Vrijdag 13 maart 2020          Lezing: Prediker 3:16-4:3 
 
 
NLB 361 

 
 
 
2. Behoudt het woord, de gaven, 3 Hebt Gij uw knecht genodigd? 
Met wakk’re zin   Wie ben ik, Heer? 
Volhardt uw taak te dragen Roekeloos, kleingelovig, 
En leeft daarin!   Zwak en niets meer. 
 
4. Het woord , van God gegeven, 5. Leer ons eenvoudig leven 
brengt ommekeer   niet afgeleid. 
het voedt ons in het leven,  Wie  zich aan Hem wil geven 
is vol verweer.   Sta steeds bereid. 
 
6. De tijden slaan als golven 7. De koning nu der eeuwen, 
over ons hoofd.   eeuwig de Heer, 
Wie in Hem blijft geloven  heerlijk, onzienlijk, enig, 
Wordt niet verdoofd.  Zij kracht en eer! 
 
 
 
 
Oecumenische vesper  in de Westerkerk             19:30 uur 
Voorganger:  Dineke Riet             Lezing: Exodus 6:2-9 + 6:28-7:7 
Piano: Truus van Ouden-van der Valk  



 20 	
Een	teken	van	leven	

	
	 	

Zaterdag 14 maart 2020               Lezing: Prediker 4:4-16 
 
Bloemschikking Exodus 6:2-9 en 7:1-7 
 

 
          ‘ Sta op voor vrede ‘ 

 
De stenen en de distels verbeelden het zware werk en de 
onderdrukking van het volk Israël. Naast de staf van Mozes 
zien we ook de staf van Aaron, die zijn broer gaat helpen. 
Boven de stenen een blad, als Gods hand uitgestrekt over 
Egypte. 
 
 
Bron:http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/10_04_40
dagentijd.php  
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Zondag 15 maart 2020            Lezing: Prediker 4:17-5:8 
3de zondag in de lijdenstijd ‘Oculi mei’Liturgische kleur: paars 
 
Exodus 6 vers 2-9 en 6:28-7:7 Hoor je me? 
Lees of luister het lied “Hoor. Maar ik kan niet horen” van Huub Oosterhuis 
https://www.youtube.com/watch?v=8j1UMHxUfOY ,Gezangen voor Liturgie 618  
 
“Hoor. Maar ik kan niet horen.” 
Het volk kán niet horen (vs 9). Letterlijk staat er “dat ze geen 
adem meer over hebben”, door de harde slavendienst. 
Een vraag om eens bij stil te staan deze 40 dagen: Waar 
rennen wij achteraan, waardoor hebben wij geen ‘adem’ meer 
om te horen hoe God in onze levens ‘Ik Ben’ wil zijn? 
 
“Hoor. Maar ik wil niet horen.” 
Mozes sputtert tegen (vers 30). Ik kom zo moeilijk uit m’n 
woorden! Of eerder al: mijn woorden brengen alleen maar het 
tegenovergestelde teweeg! Of dieper: wie bént U eigenlijk, dat 
ik uw wegen zou gaan? Om écht te kunnen horen mogen we 
dieper leren horen en vertrouwen op God als ‘Ik Ben’. Oók op 
wegen die voor ons als mensen geen vertrouwde of 
vanzelfsprekende wegen zijn. 
 
“Hoor, roept Gij in mijn oren” 
Het hele boek Exodus, de hele bijbel en ook onze 
levensverhalen, staan vol van Paaswonderen. Gód die ons doet 
opstaan. Mozes luistert, staat op en richt zich tot de Farao. Het 
volk wordt bevrijd uit het slavenbestaan waarin zij geen adem 
meer over hadden. Jezus roept ook óns wakker tot een nieuw 
leven. 
Laten we die wonderen van horen en opstaan en gáán, voor 
ons zelf benoemen en met elkaar delen. 
Het hoeven geen grootste verhalen te zijn, het horen naar 
elkaar is al een wonder op zich. 

    Dineke Riet 
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Maandag 16 maart 2020                 Lezing: Prediker 5:9-19 
 
Column bij Exodus 6:2-9 + 6:28-7:7; Op je post	
 
Moedeloosheid doet wat met je. Het schakelt je vermogen om 
verder te kijken dan het hier en nu volledig uit. Het enige dat 
telt is dat je nu in de problemen zit, zonder uitweg. Je vecht 
om te overleven, maar zakt steeds dieper in de ellende. 
Heel veel Nederlanders overkomt zoiets doordat ze 
problematische schulden hebben. Van buitenaf bekeken doen 
ze domme dingen. Bijvoorbeeld het extra geld dat ze hebben 
verdiend onmiddellijk uitgeven, terwijl ze weten dat het de 
volgende maand op hun uitkering zal worden gekort en ze 
helemaal niets over houden om van te leven. Wij zouden 
zeggen: zet dat geld opzij. Maar als je nooit iets te besteden 
hebt, is dat extra geld als een long vol lucht voor een 
drenkeling. De toekomst kan je niet overzien en je wilt er 
vooral niet over denken, alleen het heden bestaat. 
Op een gegeven moment durf je niet eens je post open te 
maken. Een brief kan alleen maar onheil betekenen. De 
ongeopende brieven stapelen zich op als een stille aanklacht, 
maar je bent niet bij machte er iets mee te doen. Zelfs niet als 
er ook goed nieuws tussen zit. 
Zoiets hadden ook de kinderen van Israël, de dwangarbeid 
heeft ze helemaal murw geslagen. De verhalen van Mozes 
over de aanstaande bevrijding stuitten op dovemansoren. Het 
volk kon de berichten van het heil domweg niet bevatten. 
Wie met Jezus meereist op weg naar Pasen dient zijn post 
open te maken. Want tussen alle ellende in zijn er goede 
berichten, berichten die moed geven ook aan wie moedeloos is 
geworden. De toekomst gloort als een zonsopgang en licht het 
heden op. Ja, het is een reis naar de dood, maar nog meer een 
reis naar het leven. Leven in vrijheid, in overvloed, in 
heelheid.  
De reis is de moeite waard. 
 

        Hans Wierenga 
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Dinsdag 17 maart 2020        Lezing: Prediker 6:1-12 
 

 
 

 
 
Goede God, 
 
Wij danken U voor Uw nabijheid in ons leven, 
Wij bidden dat Uw licht ons wakker maakt, 
dat wij Uw goedheid, Uw wondere geestkracht, 
niet grijpen maar begrijpen. 
Dat wij bewogen worden door het kind 
dat onder ons wil zijn 
in vrede 
Dat wij waardig leven in zijn naam 
 
Jeanette van Osselen 
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Woensdag 18 maart 2020       Lezing: Prediker 7:1-14 
 
De vastentijd telt 46 dagen. De zondagen tellen niet mee; dat 
zijn feestdagen en bij feest hoort taart. Komende zondag is het 
zelfs halfvasten ook wel ‘Klein Pasen’ genoemd. Vier het met 
een pannenkoekentaart !   
 
 

 

Pannenkoekentaart met jam  

Ingrediënten: 1 liter melk, 5 eieren, 500 gram bloem,             
2 el suiker, 1 zakje vanillesuiker, 1 mespuntje zout,                 
1 el zonnebloemolie  

Zo maak je het:  Meng de bloem met het zout en suiker. Klop 
in een andere kom de eieren goed los, voeg de melk toe en 
meng goed door elkaar. Voeg nu beetje bij beetje melk toe aan 
de bloem. En roer elke keer goed door. Zo ontstaan er de 
minste klontjes. Wanneer alle melk aan bloem is toegevoegd, 
voeg je tot slot de zonnebloemolie en het zakje vanillesuiker 
toe.   

Bak de pannenkoeken in een kleine pan van ongeveer 20 cm. 
Bak ongeveer 12-14 pannenkoeken, of totdat het beslag op is. 
Maak de pannenkoekentaart gelijk al op de schaal waar je hem 
op wilt serveren. Dat is het gemakkelijkste. Begin met een 
pannenkoek op de bodem. Bestrijk met flink wat jam en leg de 
volgende pannenkoek er op. Maak zo een hele stapel. Je kunt 
ook jam op de bovenste pannenkoek smeren, garneren met 
vers fruit. Snijd de pannenkoekentaart in kleine punten en 
serveer meteen.   

Bron: https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/bak-een-
nieuwe-taart  
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Donderdag 19 maart 2020     Lezing: Prediker 7:15-29 
 
40 dagen 

veertig dagen word ik steeds meer mens 
met nieuwe aandacht voor elkaar 
stapvoets de dagen door met als wens 
te blijven groeien – als het voorjaar 

veertig dagen wacht ik – en jij 
op Hem die wist te leven 
om tegen alle tij 
zichzelf te blijven geven 

veertig dagen wil ik verstillen 
ver van lawaai – en los van wat moet 
mezelf wil ik sterken. Zonder verkillen 
stil stil stil doet heel een wereld goed 

veertig dagen vasten leren 
opdat mijn leven duurzaam wordt 
omdat gevraagd wordt, in te keren 
consu minder op mijn bord 

veertig dagen wil ik weer bezinnen 
om straks te kunnen stralen als het eerste licht 
dat Zin en richting geeft. Diep van binnen 
groei ik deze dagen. Tot een nieuw gezicht. 

Hedi Hegeman 
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Vrijdag 20 maart 2020    Lezing: Prediker 8:1-9 
 
NLB 168 

 

 
 
voorzang 2. The Lord told Mozes what to do, 
allen  Let my people go; 
voorzang to lead the children of Israel through, 
allen  let my people go. 
refrein.  Go down, Moses, 
  way down in Egypt’s land; 
  tell old Pharaoh: 
  to let my people go. 
 

Oecumenische vesper  in de Westerkerk             19:30 uur 
Voorganger: Els Klok    Lezing: Exodus 7:8-25 
Piano: Truus van Ouden-van der Valk 
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Zaterdag 21 maart 2020           Lezing: Prediker 8:10-17 
 
Bloemschikking bij Exodus 7:20-21 

 
‘ Sta op voor een betere toekomst ‘ 
 

In deze schikking zien we net als vorige week het  
onderdrukte volk Israël in Egypte in de stenen en distels. 
 
Daarboven Gods hand in de vorm van het blad. 
De doeken verbeelden de Nijl,  
met daarboven de staf van Aaron  
die het water doet veranderen in bloed. 
 
Bron:http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/10_04_40
dagentijd.php 
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Zondag 22 maart 2020         Lezing: Exodus 6:26-7:13 
4de zondag in de lijdenstijd ‘Laetare’ Verheugt u !        Klein-Pasen 
Liturgische kleur: roze      
 
Overweging bij Exodus 7:8-25 Laat mijn volk gaan! 
 
Barrières op weg naar de vrijheid. 
Het boek Exodus verhaalt hoe God Israël uit de slavernij in 
Egypte verlost. Maar drie keer stuit God daarbij op mensen die 
niet willen meewerken. De eerste die tegenstribbelt is nota 
bene Mozes. Hij kan niet goed praten, hij zal niet geloofd 
worden, sputtert hij tegen. Maar God stuurt hem toch, met zijn 
broer Aäron als spreekhulp. En Mozes gaat. Maar de 
Israëlieten zijn de volgenden die tegenstribbelen. Mozes en 
Aäron overtuigen hen met de woorden van God en met de 
wonderen die ze in de naam van de Heer doen: zo gooit Aäron 
zijn staf op de grond, die wordt een slang, en hij verandert 
water uit de Nijl in bloed. Uiteindelijk gelooft het volk hen. 
Min of meer althans, want tegensputteren blijven ze doen in 
het verhaal. Maar Mozes is inmiddels onderweg naar de derde 
hobbel: Farao. In tegenstelling tot Mozes en het volk heeft 
Farao niets te winnen bij het plan van God. En hij blijkt dan 
ook de barrière die moeilijkst te nemen is op weg naar de 
vrijheid. Woorden maken geen indruk op hem. Dan gaan 
Mozes en Aäron over tot tekenen, te beginnen de tekenen die 
zij ook voor het volk Israël deden. Aäron gooit zijn staf op de 
grond en die wordt een slang. Maar Farao is niet geïmponeerd: 
zijn tovenaars kunnen dit ook, en beter! Dan heft Aäron zijn 
staf op boven het water van de Nijl en al het water van Egypte 
verandert in bloed. De Nijl werd vereerd als een godheid en dit 
was dus een krachtig teken van Gods macht over de goden van 
Egypte. Maar Farao luistert niet!  
Als lezer kunnen wij ons verbazen over zoveel koppigheid en 
zoveel weerwerk tegen Gods plan. Maar hoeveel moeite 
hebben wij eigenlijk zelf om ons los te maken uit verkeerde 
patronen of gewoontes? Hoe open staan wij voor de vrijheid 
die God ons biedt?              Els Klok 
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Maandag 23 maart 2020          Lezing: Exodus 7:14-25 
 
Column bij Exodus 7:8-25; Rampen 
 
Ik heb heel veel rampen overleefd. Sommige waren heftig. 
Een helse Australische bosbrand, met meer dan 60 doden en 
3000 verwoeste huizen. Het vuur kwam tot 10 meter van mijn 
huis. Bomaanslagen in restaurants in Egypte, Israël en 
Marokko, telkens luttele maanden nadat ik er was geweest.  
Ik heb ook de derde wereldoorlog overleefd. In de 
evangelische kringen waarin ik als jongeman verkeerde stond 
het vast dat het einde der tijden nu 30 jaar geleden zich zou 
voltrekken, met als startschot de invasie van het land Israël 
door de EU en Rusland. Tsja, de voorspelde maar nooit tot 
werkelijkheid geworden toekomsten zijn ontelbaar. 
Daarom ben ik er van overtuigd dat ik een hele boel thans 
voorspelde rampen ga overleven. Ik ben niet onder de indruk 
van onheilsprofeten die roepen dat voortschrijdende 
robotisering ons allemaal werkeloos gaat maken. Al vijftig jaar 
roepen dergelijke profeten dat de ICT voor massale 
werkloosheid zou zorgen, terwijl het tegendeel is gebleken, 
vandaar.  Ik ben ook niet bang voor een homeopathische 
verdunning van de Nederlandse identiteit, omdat Nederland al 
400 jaar niets anders heeft gedaan dan ruw volk uit het 
buitenland toelaten om ze een kleine eeuw later volledig 
geassimileerd te hebben. Toch denk ik niet dat rampen mij 
nooit zullen treffen. Het is alsof je van een hoog gebouw 
afspringt en ter hoogte van de eerste verdieping uitroept dat er 
niets aan de hand is. Als er iets volstrekt nieuws aan de hand is 
mogen wij niet verwachten dat ervaringen uit het verleden 
enige garantie voor de toekomst bieden. Helaas zijn wij 
geneigd nieuwe dingen te bagatelliseren. De farao is ons 
daarin voorgegaan.  
De weg van Jezus naar Pasen toe was volstrekt nieuw, en is 
dat voor ons elk jaar opnieuw wanneer wij met Hem de reis 
maken. Een reis naar een voorspelde ramp, laten wij dat niet 
vergeten.                Hans Wierenga 
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Dinsdag 24 maart 2020         Lezing: Exodus 7:26-8:11 
 

 
 
Dat er een morgen komt. 
 
Ga met ons God, 
de lange weg 
van onmacht en verdriet 
naar kracht en opstanding. 
Ga met ons die weg 
die over sterven heen 
naar onaantastbaar leven voert. 
Duld onze vragen. 
Erken ons verdriet. 
Verzacht wat zo pijn doet. 
En laat er ook licht zijn. 
Blaas de gloed 
van verlangen weer aan. 
Dat er een morgen komt 
die ons optilt. 
dat er een avond is 
van vervulling, 
van eeuwig weerzien 
en thuis zijn met allen. 
 
Kris Gelaude, uit. Averbode 
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Woensdag 25 maart 2020           Lezing: Exodus 8:12-28 
 
Mozes en Aäron bij de farao 
 

 
 
Bron:https://gkvpn.nl/coppermine/displayimage.php?album=2&pid
=351 
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Donderdag 26 maart 2020  Lezing: Exodus 9:1-12 
 
 

 

Ik, zegt God, ik ben nabij. 
Ik heb de ellende 
van mijn mensen gezien, 
ik heb hun huilen gehoord, 
ik weet wat ze doorstaan. 
Ik daal af om te bevrijden, 

Ik breng ze op een uitweg. 
Ik, zegt God, ik ben nabij. 
 
van de CD Op wie wij wachten 
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Vrijdag 27 maart 2020            Lezing: Exodus 9:13-35 
 
NLB 266 
 

 

 
 
2. die ons zoekt   3. Die ons hoedt 
in het duister,    in uw schaduw, 
die ons de dag hebt   onder uw vleugels 
toegezegd,   toegedekt 
spreek in de stilte   liefde, die ons tot 
tot uw knecht.   leven wekt, 
 
4. ken ons hart,   5. Kom tot ons 
zo onrustig,    als de morgen 
vol van zichzelf is   Ga over ons op 
het verblind,   als het licht 
totdat het rust in   Zegen ons met uw 
U weer vindt.   aangezicht. 
 
 
Oecumenische vesper  in de Westerkerk            19:30 uur 
Voorganger: Willem den Boer              Lezing: Exodus 9:13-35 
Piano: Truus van Ouden-van der Valk  
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Zaterdag 28 maart 2020            Lezing: Exodus 10:1-20 
 
 
Bloemschikking bij Exodus 9:22-35 
 
 

 
 

‘ Sta op voor een beter klimaat ‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron:http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/10_04_40d
agentijd.php 
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Zondag 29 maart 2020             Lezing: Exodus 10:21-11:10 
5de zondag in de lijdenstijd ‘Judica’   Liturgische kleur: paars 
 
Overweging bij Exodus 9:13-35 Kracht van boven 
 
Schuld en lijden 
De zevende plaag in Egypte: hagel die alles vernielde. Wat 
deed dat met farao Ramses II, die immers zelf de god was van 
zon, maan, sterren en van alles en iedereen in Egypte en 
omstreken? En ook van de Hebreeën. Ja, die werkers kregen 
goed te eten en te drinken bij het bouwen van steden en 
graanschuren. En zware arbeid en onmenselijke behandeling 
met voortdurende stokslagen en erger, ach, dat ze daaraan 
wilden ontsnappen begreep hij soms wel. Maar natuurlijk kan 
je goedkope arbeidskrachten niet zomaar hun gang laten gaan. 
Toen niet en nu niet.  
De farao erkende zo nu en dan dat er blijkbaar een machtiger 
god was dan hij, maar hij wilde er nog niet aan. Nee, de slaven 
moesten aan het werk blijven en híj was en bleef de god van 
Egypte.  
Wat leren wij van deze wonderlijke verhalen? Rampen 
gebeuren nog steeds, maar zijn die de straf van God voor ons 
zondige gedrag? Wij weten wat meer over hoe de natuur werkt 
en hoe het met de aarde, zon, maan en sterren gesteld is. Als 
het heel erg mis gaat, is het niet altijd de straf voor individuele 
mensen die achteloos of onwetend bezig zijn. Zo werkt de God 
waarin wij geloven, niet. Wij geloven in een God die 
barmhartig is, altijd en overal. Wat heeft het dus voor zin om 
ons schuldig te voelen als wij iets verkeerds gedaan hebben? 
Wij voelen ons dan schuldig omdat wij tegenover onze 
medemens of de natuur in gebreke zijn gebleven. Als het goed 
is, schamen wij ons voor onze fouten. En hopelijk zetten onze 
fouten ons dan aan om die te compenseren met het doen van 
de juiste dingen, om andere mensen, dieren en dingen te 
respecteren en te helpen. Daar hebben we dan geen 
natuurrampen voor nodig.           Willem den Boer 
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Maandag 30 maart 2020      Lezing; Psalm 130 
 
Column bij Exodus 9:13-35; Volhouders 
 
Het had erger gekund. Vele malen erger. De Egyptenaren 
hadden de pest kunnen krijgen. En dan waren ze er allemaal 
uitgeroeid. Dan was er geen ontkomen aan geweest, dan 
konden ze nergens schuilen.  
Daar kiest God uitdrukkelijk niet voor. Al is er wel een 
escalatie. Tot nu toe zijn de plagen verschrikkelijk vervelend 
geweest, maar niet dodelijk. Kikkers, vliegen, insecten, vee-
sterfte, builen, water als bloed, ze maken het leven 
ondragelijk, maar je gaat er niet dood aan. Maar nu is er een 
plaag die wel dodelijk is. Hagelstenen komen uit de hemel, 
met dodelijke gevolgen voor alle mensen en dieren in het veld. 
Maar ze konden aan de dood ontsnappen. Wie binnen bleef 
was veilig. Dat wisten ze. Althans, ze waren gewaarschuwd. 
Sommigen luisterden. Daar was het God om te doen. Dat ze 
van mening veranderden. Maar tegenover de enkeling die van 
mening veranderde stonden velen die daartoe niet in staat 
waren, de farao voorop.  
Als kind dacht ik: “Wat stom van de farao! Hoe blind kan je 
zijn?”. Ik dacht dat dergelijk gedrag uitsluitend kon 
voorkomen in totalitaire landen, waar macht alles bepaalt en 
de waarheid het onderspit delft. Inmiddels ben ik van mening 
dat geen land en geen mens hiervoor immuun is. De 
toeslagenaffaire bewijst dat keurige Nederlandse 
belastingambtenaren net zo blind als de farao kunnen zijn. En 
dat gedurende jaren en jaren, niet slechts de enkele maanden 
waarin de farao het volhield.  
Ik ben geen belastingambtenaar, laat staan een van keurige 
Nederlandse snit. Maar het had gekund. In elk geval kan ik 
niets in mijzelf ontdekken dat mij zou hebben behoed voor 
dezelfde fouten. Als ik van mening verander, is dat bijna altijd 
omdat de mensen om mij heen mij een spiegel voorhouden. 
Van je vrienden moet je het hebben.            Hans Wierenga 
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Dinsdag 31 maart 2020            Lezing: Exodus 12:1-13 
 
 

 
 
Goede God, 
die de aarde gezegend hebt 
met alles waarvan wij leven, 
wij willen eerlijke rentmeester zijn 
en niet meer nemen dan ons toekomt, 
want gulzigheid leidt tot verderf 
en gretigheid is nooit verzadigd. 
Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven 
laat ons een licht opgaan 
en leer ons het ware vasten, dat is 
ons brood delen met de hongerige, 
de vluchteling onderdak geven 
en de verdrukte zijn vrijheid te laten. 
Dan bidden wij oprecht Uw koninkrijk kome, Amen. 
 
uit Dienstboek.  
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Woensdag 1 april 2020          Lezing: Exodus 12:14-28 
 
 
Woordzoeker: De plagen over Egypte 
 
 

 
 
 
door Gerla den Hartog 
Bron:http://members.home.nl/ebonderwijs/eb1/puzzels/wz003.htm  
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Donderdag 2 april 2020          Lezing: Exodus 12:29-42 
 

Stille Week 

 

Blad afgerukt 
door winterstorm, vormt 
voedingsbodem voor 
nieuw leven. 
Er wordt gezongen  
in de toppen. Naakte 
takken beven. 
Zij fluisteren een 
eeuwenoud verhaal. 
Het oude hout herpakt zich. 
Straks wordt er weer 
genesteld in haar kruin. 
Het jonge groen vertakt zich. 

Annemieke Reesink 
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Vrijdag 3 april 2020          Lezing: Exodus 12:43-51 
 
 
 
NLB 259 

 
 
Zend ons een engel ieder uur 
dat ons ontvoert van u vandaan, 
wanneer wij voor de blinde muur 
van uw geheime plannen staan. 
 
Zend ons een engel met uw licht 
in onze slaap, de metgezel 
die troost brengt met het vergezicht 
van God met ons, Emmanuel. 
 
Zend ons in hem de zekerheid 
dat u ons zelf bezoeken zult 
en bij ons wonen in uw tijd, 
en leer ons wachten met geduld. 
 
 
 
Oecumenische vesper  in de Westerkerk          19:30 uur 
Voorganger: Dineke Buijs-Tigelaar Lezing: Exodus 11:1-10 
Piano: Truus van Ouden-van der Valk  
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Zaterdag 4 april 2020            Lezing: Exodus 13:1-16 
 
Bloemschikking bij Exodus 11:1-10 
 

 
‘ Sta op voor een betere wereld’ 

Onderweg in ons leven waarin beproeving aanwezig is raken 
wij ontworteld van God, maar Hij blijft trouw en geef ons de 
moed, er is hoop.  

Alle rotzooi- chaos is weg gehaald en is vervangen door kleine 
witte bloemetjes als teken van nieuwe begin en licht als teken 
van hoop. De jutte zak is breder gemaakt, onze pad waarin 
God met zijn staf is voorgegaan. 

Wil uw zalig werk volenden,  
waar G' een nieuwe schepping maakt,           
wil ons arme leven wenden:  
smett'loos zij 't, tot U ontwaakt.  

 
Bron:http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/10_04b_sti
lleweek_pasen.php   
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Zondag 5 april 2020           Lezing: Matteüs 21:1-17 
6dezondag in de lijdenstijd ‘Palmarum’ Liturgische kleur: rood /paars 
 
Overweging bij Exodus 11:1-10 Wordt het nu anders? 
 
Even leek de farao het volk dan echt te laten gaan. Maar de 
farao wilde niet toestaan dat de Israëlieten hun vee zouden 
meenemen. Terwijl dat nu juist nodig was om feest te kunnen 
vieren voor de HEER en Hem te eren.  
De HEER doet Mozes nogmaals beseffen hoe het verder zal 
gaan. Er zal nog één plaag komen. Dan zal de farao alle 
Israëlieten laten gaan. Met hun kinderen en hun vee. Met 
schatten van zilver en goud, verkregen van het volk van 
Egypte. Het volk Israël zal niet met lege handen uit Egypte 
weggaan. Mozes is zijn spreekangst voorbij. De HEER is met 
hem en legt hem de woorden in zijn mond. Mozes staat in 
hoog aanzien, bij de Israëlieten, bij het volk van Egypte en bij 
de hovelingen van de farao.  
Mozes spreekt de farao toe, in het bijzijn van de hovelingen. 
Rond middernacht zullen alle eerstgeborenen sterven, ook de 
oudste zoon van de farao, zijn troonopvolger. Zelfs de 
eerstgeborenen van het vee. Er zal in Egypte een gejammer 
hoorbaar zijn zoals nooit meer zal worden gehoord.  
Dan zal de farao inzien dat de HEER onderscheid maakt 
tussen Egypte en Israël. Want het volk Israël zal niets 
overkomen, ook hun vee niet.  
De hovelingen van farao zullen op hun knieën vallen en 
Mozes smeken met zijn volk te vertrekken. Farao zal het volk 
van Israël zelfs wegjagen. En uittrekken zal Mozes, met het 
hele volk.   
Heet van woede verlaat Mozes het paleis. Het zal gaan zoals 
de HEER heeft gezegd. Dat is steeds zo geweest. Er is al 
zoveel twijfel, verzet en hardnekkigheid overwonnen. De 
HEER heeft zoveel wonderen in Egypte laten gebeuren. Door 
inschakeling van Mozes en Aaron. De halsstarrigheid van 
farao zal verdwijnen. De uittocht zal komen.  
Wordt het nu anders?     Dineke Buijs-Tigelaar 
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Maandag 6 april 2020        Lezing: Exodus 13:17-14:14 
 
 
Column bij Exodus 11; De weg naar het leven 
 
De Egyptenaren gaven zilver en goud aan de Israëlieten, als ze 
maar de benen zouden nemen. Niet dat de Israëlieten zoveel 
met dat edelmetaal werden geholpen. Je hebt er niets aan in 
een woestijn zonder winkels. En met het goud hebben ze het 
gouden kalf gemaakt. Als straf werd het kalf fijngemalen en in 
hun drinken gedaan. Met als eindbestemming hun ontlasting.  
Zowel de Israëlieten als de Egyptenaren zullen achteraf 
hebben kunnen beamen dat al het goud in de hele wereld niet 
helpt bij waar het echt om te doen is in het leven. Wat is goud, 
als het je op de verkeerde weg zet? Wat is goud, als het de 
dood niet kan tegenhouden?  
Hoe meer goud faalt, des te beter wij kunnen zien waar de 
werkelijke macht huist. 
In de donkere nacht voor Pesach worden de Egyptenaren 
geconfronteerd met een dodelijke macht. Terwijl dezelfde 
macht aan de Israëlieten het leven schenkt. Leven en dood zijn 
keerzijden van dezelfde medaille.  
Wie met Jezus mee gaat op weg naar Pasen merkt aan alles dat 
de weg naar het leven door de dood heen gaat. Vooral in deze 
laatste week van de reis is er geen ontkomen aan. De 
autoriteiten zetten alles op alles om Jezus op te pakken opdat 
zij hem kunnen doden. En toch zouden hun pogingen tot 
mislukken zijn gedoemd, indien God geen afstand van zijn 
macht deed. Jezus, de eerstgeborene van de eerstgeborenen, 
wordt door God aan zijn lot overgelaten.  
De dwalingen van de Israëlieten in de woestijn laten zien dat 
de dood van de Egyptenaren geen blijvende redding met zich 
meebracht. Wat de dood van de Egyptenaren niet oplost, lost 
God zelf op door zijn eerstgeborene te geven. Hij geeft zijn 
eerstgeboren zoon, opdat wij mogen leven. 
 

           Hans Wierenga 
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Dinsdag 7 april 2020          Lezing: Exodus 14:15-31 
 

 

 
 
 
Here Jezus Christus, 
maak ons wijs en fijngevoelig 
om ons in te kunnen leven 
in degenen die vol twijfel zijn. 
Geef ons de ware naastenliefde. 
Vergeef ons, als wij aan onze medemensen 
onverschillig of koud voorbij leven. 
We leven allen uit uw vergeving. 
Help ons dat wij dat niet vergeten. 
U leeft en wilt ons nabij zijn. 
Laat ons de kracht van uw opstanding 
elke dag nieuw ervaren. 
 
Marie Hüsing 
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Woensdag 8 april 2020           Lezing; Matteüs 26:1-16 
 

 
Bron:https://www.samueladvies.nl/wp-
content/uploads/2020/02/VP621TaferelenGoedeWeek.pdf  
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Donderdag 9 april 2020         Lezing: Matteüs 26:17-75 
Witte Donderdag 
 

 
 
Wanneer Uw zon 
de dag weer doet ontwaken 
ontwaakt in mij een nieuw gevoel van Pasen, 
stralend vanwaar het binnenkomt 
omhoog, bogend het hemelrond 
als grote zomerbode. 
Naar waar uw lichtkring ondergaat, 
de aarde raakt, 
begraaft wat is gedragen 
van oost naar west alsof U zegt 
ook morgen mag je rein en wit 
weer opstaan in Mijn levenslicht. 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
 
 
 
 
 
Dit jaar wordt The Passion uitgezonden vanuit Dordrecht.  
Live uitgezonden bij EO-KRO NPO 1 en NPO Radio 2 om 
20:30 uur. 
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Vrijdag 10 april 2020           Lezing: Matteüs 27:1-56 
Goede Vrijdag   Liturgische kleur paars; rood(r.k.) 
 
 
 
NLB 586  

 
 
 
2. Weerloos heeft Hij heel zijn leven  
zich aan anderen gegeven-  
weergaloos is Hij alleen.  
 
 
3. Die hem nooit op handen droegen  
zijn dezelfden die hem sloegen  
en die vroegen om zijn dood.  
 
 
4. Maar nog is zijn hart bewogen  
om hun blinde onvermogen-  
stervende pleit hij hen vrij. 
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Zaterdag 11 april 2020         Lezing: Matteüs 27:57-66 
Stille Zaterdag                   Liturgische kleur: paars, Paaswake: wit 

Bloemschikking bij Exodus 14: 15 - 15:1a 
 

 
     ‘ De Heer is waarlijk opgestaan’ 

Eén grote gele bloem, hoog in het bloemstuk. Omringd door 
gele narcissen, - het nieuwe leven! Buxus symboliseert de 
overwinning! De Zoon van God is opgestaan. Hij overwon de 
dood. Wie in 't geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en 
helle niet. Want nu de Heer is opgestaan vangt het nieuwe 
leven aan; een leven door zijn dood bereid, een leven tot in 
eeuwigheid.  

 
Bron:http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/10_04b_st
illeweek_pasen.php  
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Zondag 12 april 2020 PASEN            Lezing: Matteüs 28:1-7 
                       Liturgische kleur: wit 
 
Overweging bij Exodus 14: 15 - 15:1a Weg uit de dood 
 
Ondanks alle zware beproevingen wil de farao het volk niet 
laten gaan, zelfs niet na de laatste waarschuwing van Mozes. 
Dan neemt de Heer een vreselijke beslissing. Egypte zal nog 
één plaag treffen: de dood van alle eerstgeborenen. Kapot 
gebeukt door de rampspoed en het verdriet over de dood van 
zijn troonopvolger geeft de farao toe, het volk mag 
vertrekken, ja, hij jaagt ze zelfs het land uit. 
Dan verdrijft wrok en spijt het verdriet, de farao trekt met zijn 
machtig leger achter de wegtrekkende karavaan aan. Als goed 
strateeg ziet hij dat Mozes zich klem laat zetten tegen de 
Rietzee. Dit is zijn grote kans, er is geen uitweg meer. Maar 
God laat de Israëlieten niet in de steek. Mozes moet zijn staf 
opheffen en het water splijt, een droog pad door de zee is de 
uitweg, de weg uit de dood. 
Een mirakel, want zo’n vreemd verhaal kan je niet verzinnen. 
Eind mei 1940 loopt een Frans-Engels leger in  Noord-
Frankrijk vast tegen de Noordzee. Echter 250.000 soldaten 
worden door vele schepen en scheepjes gered, de weg uit de 
dood. Door Churchill het wonder van Duinkerke genoemd. 
Als de nood het hoogst is, is de redding nabij, zo zegt het 
spreekwoord. U mag de Heer te hulp roepen en Hij zal u niet 
in de steek laten. Dat betekent niet dat u niets hoeft te doen. 
God kan u de middelen in de hand geven, dan zal u zelf aan 
her werk moeten. Vertrouw op hem. 
Vijftien eeuwen later gebeuren er verschrikkelijke dingen op 
Golgotha, een oord van de dood.  Alles, wat Jezus en zijn 
discipelen hebben opgebouwd, lijkt verloren. Zelfs de zon 
verduistert en de aarde beeft. Maar drie dagen later wordt 
Gods weg ineens duidelijk, het was de weg uit de dood. Jezus 
leeft, zijn echte werk gaat nu beginnen. Na Pasen is Jezus er 
om ons  te helpen op de weg naar het leven.             Han Bik 
 


