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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. 
Het thema ‘Een nieuw begin’ van deze veertigdagenkalender 
is ons aangereikt door de geloofsmethode Kind op Zondag.  
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in 
de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld 
opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een 
nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld 
dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het 
donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd 
wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een 
nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal 
altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht. 
In het eerste couplet van het projectlied van Kind op Zondag 
wordt dit als volgt verwoord; 

Jezus gaf hoop aan de mensen in nood. 
Maar wie hielp hem in het uur van zijn dood? 

God laat niet los waar hij ooit aan begon. 
Hij geeft het leven als licht van de zon. 

 
Wij wensen u een gezegende Veertigdagentijd toe ! 
 
                  Agnes Prins – van Dijk 
 
Wilt u weten wat er allemaal in Gouda te beleven is tijdens de 
Veertigdagentijd en het feest van Pasen? Lees de Spirit in Gouda, 
agenda voor kerk en samenleving, te downloaden van de website van 
de Raad van Kerken, www.rvkgouda.nl. 
Aan deze kalender werkten mee:  
Han Bik, Hans Wierenga, Zwanet Wagenaar, Marianne Buurman-Bette, Truus den 
Ouden-van der Valk, Els Klok, Lenneke van Kempen, Dineke Buijs -Tigelaar, Willem 
den Boer, Paul Buijs, Agnes Prins-van Dijk, Conpris www.conpris.nl Het Gouds 
Printhuis 



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Woensdag 6 maart 2019      Aswoensdag 
Liturgische kleur: paars           Lezing: Psalm 53 
 

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 
dagen durende Vastentijd, die loopt tot Paaszaterdag. Dit jaar 
valt Aswoensdag op 6 maart. 

 

Op deze dag ontvangen gelovigen tijdens een dienst een 
kruisje met as op het voorhoofd, ten teken van bezinning op 
het stoffelijke en tijdelijke bestaan hier op aarde. De priester 
zegt daarbij: ‘Bedenkt mens dat gij stof zijt en tot stof zult 
wederkeren’. Aswoensdag is een vasten- en onthoudingsdag: 
geen vlees eten en van de drie  maaltijden slechts één 
volledige maaltijd gebruiken  

Als teken van berouw en vasten komt het gebruik van as in de 
Bijbel veelvuldig voor. De boeteling strooide zich as over het 
hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als 
boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking “in zak en 
as zitten”.  

Bron: 
https://www.ocpe.nl/nieuws/aswoensdag / 
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Donderdag 7 maart 2019            Lezing: Lucas 7:11-17 
 
 
 

 
 
 
Hoe zouden wij geloven in U 
als wij in elkaar geen toekomst zagen? 
Hoe zouden wij hopen op U 
als wij van elkaar geen heil verwachten? 
Hoe zouden wij U beminnen 
als wij elkaar geen aandacht en liefde schonken? 
Hoe zouden wij geloven in elkaar 
als U de eerste en de laatste was  
die toekomst in ons ziet? 
Hoe zouden wij hopen op elkaar 
als U niet de eerste en de laatste was  
die heil verwacht van ons? 
Hoe zouden wij elkaar beminnen 
als U niet de eerste en de laatste was  
die aandacht en liefde schenkt aan ons? 
 
van Jan van Opbergen. 
uit Geloof van Protestante Kerk Nederland 
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Vrijdag 8 maart 2019              Lezing: Lucas 7: 18-28 
Weekthema: Kiezen  NBL 538 Een mens te zijn op aarde. 

 
2. Een mens te zijn op aarde 3. Een mens te zijn op aarde 
    in deze wereldtijd      in deze wereldtijd 
    is komen uit het water      dat is de dood aanvaarden 
    en staan in de woestijn,      de vrede en de strijd, 
    geen god onder de goden,     de dagen en de nachten 
    geen en engel en geen dier,     de honger en de dorst, 
    een levende, een dode,      de vragen en de angsten, 
    een mens in wind en vuur.     de kommer en de koorts. 
 
  4. Een mens te zijn op aarde 
      in deze wereldtijd, 
      dat is de Geest aanvaarden 
      die naar het leven leidt: 
      de mensen niet verlaten, 
      Gods woord zijn toegedaan, 
      dat is op deze aarde 
      de duivel wederstaan. 
 
Oecumenische vesper  in de Westerkerk           19:30 uur 
Voorganger: Hans Wierenga     Lezing: Lucas 4:1-13 
Piano: Truus van Ouden-van der Valk  
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Zaterdag 9 maart 2019              Lezing: Lucas 7: 29-35 
 
Bloemschikking bij Lucas 4:1-13 
 

 
 

Jezus gaat de woestijn in gedurende 40 dagen. De woestijn 
waar de mens op de proef gesteld wordt, op zichzelf 

teruggeworpen. 

Jezus krijgt van de duivel vragen voorgeschoteld die hem uit 
balans moeten brengen. De vraag van de duivel om een 

wonder ziet u verbeeld op de balans: 

Stenen en brood. Voor de balans liggen in de aarde 
uitkomende paarse bloembollen als tekenen van hoop in de 

woestijn. 

 
 

 
Bron: 
http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/07_05_40dgn.php  
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Zondag 10 maart 2019           Lezing: Psalm 49 
zondag in de lijdenstijd: ‘Invocabit’        Liturgische kleur: paars 
 
Overweging bij Lucas 4:1-13  

In de veertigdagentijd gedenken wij het lijden van Jezus, 
vooral de laatste weken tot en met zijn kruisdood.            
In de bijbel heeft het getal veertig vaak te maken met een 
periode van voorbereiding voor een beslissende gebeurtenis, 
die alles op zijn kop zet. Zo heeft het tijdens de zondvloed 
veertig dagen en veertig nachten geregend, waardoor alles wat 
er van tevoren was, vernietigd werd, om plaats te maken voor 
een nieuwe wereld. Zo verbleef Mozes veertig dagen op de 
berg Sinaï, voordat hij terugkwam met de stenen platen van 
het verbond.             
Het volk van Nineve kreeg veertig dagen om zich te bekeren. 
Het bleek voldoende. Veertig zijn de dagen die Noach 
wachtte, nadat de ark op de berg Ararat was komen te liggen, 
voordat hij een raaf naar buiten liet. Ook dat bleek voldoende. 
Veertig zijn de dagen die Jezus in de woestijn verbleef, 
voorafgaande aan de verzoeking. In de verzoeking geeft Hij 
aan waarom hij gekomen is. Niet om de materiële behoeften 
van de mensen in te vullen, met brood. Niet om de mensen te 
inspireren, met wonderen. Niet om de macht te krijgen, 
waarmee je alles anders kan maken. Want hoe groot de 
materiële armoede van mens ook is, hoe groot zijn geestelijke 
armoede, hoe zeer hij ook gevangen is door de 
machtsstructuren van deze wereld, er zijn belangrijker zaken. 
Na veertig dagen weet Jezus het zeker: het leven is pas goed 
als wij het aandurven om in alles van de Vader afhankelijk te 
zijn. Hij is gekomen opdat wij het goede leven in overvloed 
mogen genieten. Veertig dagen lang gedenken wij de weg van 
Jezus.                    
Veertig dagen lang gedenken wij dat niets meer kan zijn zoals 
het voorheen was geweest. Waarachtig: “Het leven begint bij 
veertig”.          
Hans Wierenga  
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Maandag 11 maart 2019       Lezing: Jeremia 6: 1-15 
 
Column bij Lucas 4:1-13 Nieuw beginnen 
 
Jezus is net begonnen, met de zegen van God, met woorden 
die niemand eerder ooit te horen kreeg. “Gij zijt mijn geliefde 
zoon” wordt uit de hemel geroepen. 
Hij is net begonnen toen hij ongeveer dertig was, zo staat het 
er. Maar tegelijkertijd herinnert Lukas ons eraan dat Jezus 
vertegenwoordiger van een oud en roemrijk geslacht is, een 
geslacht dat helemaal terugvoert naar Koning David, naar 
Abraham, naar Henoch, ja zelfs naar Adam.             
Allemaal voorouders die een bijzondere relatie met God 
hadden. Dat Lukas gelijk met deze stamboom aankomt 
onderstreept hoe groot dit nieuwe begin is. Als de mensen die 
het dichtst bij God leefde het niet voor elkaar kregen, dan 
moet het nieuwe begin van Jezus wel heel bijzonder zijn. Jezus 
begint, het is geen voortzetting, maar iets dat nooit eerder 
vertoond is. Een nieuw begin. Zoals elk kind een nieuw begin 
is. Zoals elk jaar een nieuw begin is. Zoals elke dag een nieuw 
begin is. 
Bij een nieuw begin hoort nieuwe energie, nieuwe inspiratie. 
Dat heeft Jezus volop. Jezus was vol van de Heilige Geest. Als 
je ergens vol van ben, kan er niets meer bij. En omgekeerd, als 
je leeg bent, kan er van alles bij, maar dan vooral het slechte. 
Jezus vertelde ooit van de man die erin slaagde een kwade 
geest uit zijn leven te verbannen, maar leeg bleef, tot zijn 
kwade geest met zeven nog kwalijker vrienden terugkwam. 
Bij een nieuw begin sta je stil bij waar het werkelijk om te 
doen is. Je wilt immers dat het nieuwe niet slechts een 
voortzetting van het oude is. Alles dat je ooit belangrijk vond 
staat ter discussie. Bezit, macht, roem, daar is het niet om te 
doen. Gehoorzaamheid aan God, en dat is ten diepste één zijn 
met God, daar draait het om in dit leven. Wie dat weet, kan 
nieuw beginnen. 
Hans Wierenga 
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Dinsdag 12 maart 2019            Lezing: Jeremia 6: 16-30 
 
God, op wie wij vertrouwen, 
vernieuw en verdiep in ons 
door deze inkeer van veertig dagen 
ons verstaan van de weg 
die uw Zoon is gegaan 
door water en woestijn 
en versterk onze bereidheid 
hem te volgen op die weg. 
 

 
 
Wij die onszelf hebben gezocht, 
onze naam, ons koninkrijk, onze wil, 
en die bezorgd waren 
om wat nergens toe dient, 
wij bidden tot U, o God: 
neem ons gebed aan, 
houd ons de hand boven het hoofd 
en ga met ons samen 
de donkere weg naar uw licht. 
 
Uit: Zondagswoorden 
W.R. van der Zee 
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Woensdag 13 maart 2019        Lezing: Psalm 127 
 

Jezus op de berg Tabor. 

 
Print op dik, wit of lichtblauw papier. 
Knip figuur A en cirkel B langs de buitenste lijn uit. 
Knip het gearceerde vlak van figuur A uit. 
Kleur de plaatjes mooi : stralen geel / goud / wit. 
Prik gaatjes voor een splitpen. 
Bevestig de cirkel onder figuur A mbv een splitpen. 
Draai nu zodanig aan de cirkel,  
dat het lege vlakje voor de opening verschijnt. 
Als je verder naar links draait,  
zie je eerst Jezus, die verandert van uiterlijk, 
daarna verschijnen Mozes en Elia bij Jezus en 
tot slot verschijnt de wolk waaruit God‛s stem klinkt 
 
 
Bron: 
http://www.samueladvies.nl/index.php?option=com_content&view=
article&id=799:jezus-op-de-berg-tabor&catid=24:veertigdagentijd-
knutselwerkjes&Itemid=87  
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Donderdag 14 maart 2019 Lezing: 2 Timoteüs 1: 1-10 
 
 
 
Licht, ontloken aan het donker, 
Licht, gebroken uit de steen, 
Licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 
 
Licht, geschapen, uitgesproken, 
Licht, dat straalt van Gods gelaat, 
Licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
Licht, aan liefde aangestoken, 
Licht, dat door het donker brandt, 
Licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
Licht, verschenen uit de hoge, 
Licht, gedompeld in de dood, 
Licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood!   
 
Licht, straal hier in onze ogen, 
Licht, breek uit de duizendvoud, 
Licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
 
 
 
uit Waarom de zon gratis is 
van Sytse de Vries 
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Vrijdag 15 maart 2019     Lezing: 2 Timoteüs 1: 11-18 
Weekthema: Wakker worden 

 
 
 
 
 
 

Uit Zingende gezegend 
 
 
Oecumenische vesper  in de Westerkerk            19:30 uur 
Voorganger: Dineke Buijs – Tigelaar Lezing: Lucas 9: 28-36 
Piano: Truus van Ouden-van der Valk. 

2. Warm als de zon 
is uw glanzend gelaat, 
wit als het licht 
is uw blinkend gewaad, 

3. Sta ons nu toe 
dat wij blijven bij 
Gij weet wel hoe 
wij verlangen naar U! 

4. Hoog uit de wolk 
klinkt een hemelse stem: 
Dit, mijn volk, 
is mijn Zoon, hoor naar 
Hem! 

5. Wij worden bang 
voor die stem en dat licht, 
ons al te lang 
duurt dit hemels gezicht. 

6. Heiland, voor God 
kan geen zondaar bestaan - 
toch komt Gij tot 
ons en raakt Gij ons aan. 

7. Hier op de berg 
is geen mens om ons heen - 
hier op de berg 
zien wij U, Heer, alleen! 
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Zaterdag 16 maart 2019       Lezing: 2 Timoteüs 2: 1-13 
 
Bloemschikking bij Lucas 9: 28-36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De balans is er zichtbaar uit. Wij leven in het laagland waar 
momenteel 'zelden visioenen doorbreken of woorden van de 
Heer klinken' (1 Sam.3:1). Vandaag horen we vertellen hoe 
Jezus de berg opgaat om te bidden. Petrus, Johannes en Jakobus 
zijn daar getuige van een verandering in zijn aanwezigheid. Hij 
baadt in het licht van bezieling en liefde. Mozes en Elia, 
lichtende voorbeelden vol kracht en zwakte, vertellen hem over 
de weg die hij gaat. Opnieuw is een uittocht aanstaande. 
Nu vallen in de schikking geelgekleurde lichtstralen omlaag. 
Straks gaat Jezus terug naar ons laagland, om vanuit het licht 
verandering te brengen. Verandering in onze duistere onbalans. 
 
 
Bron: 
http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/07_05_40dgn.php  
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Zondag 17 maart 2019           Lezing: Psalm 52 
2e Zondag in de lijdenstijd:  ‘Riminiscere’       Liturgische kleur: paars 
 
Overweging bij Lucas 9: 28-36 Wakker worden 
 
Al geruime tijd volgden wij Hem. Want we waren onder de indruk 
van Hem. En wij waren niet de enigen. Telkens kwamen grote 
mensenmassa’s naar Hem luisteren. Ook lieten ze zich van hun 
ziekten genezen. Het nieuws over Hem had zich snel verspreid. Vaak 
anders dan hoe Hij had bevolen. Geregeld trok Hij zich terug op 
eenzame plaatsen om te bidden. Ook voordat Hij ons met negen 
anderen als Zijn leerlingen had verkozen, was Hij de berg op gegaan 
voor gebed. 
 
Die dag ging Hij weer de berg op. Hij vroeg ons drieën mee. Dat was 
ongeveer acht dagen nadat Hij had gevraagd: ‘Wie zeggen de 
mensen dat ik ben?’. Hij had ook gevraagd wie wij dachten dat Hij 
was. Op het antwoord van Petrus had Jezus met strenge toon 
aangegeven, dát tegen niemand te zeggen. Daarna had Hij nog 
gesproken tot een grotere groep volgelingen. 
 
Terwijl Hij op de berg aan het bidden was, vielen wij in een diepe 
slaap. Opeens werden we wakker. We zagen Jezus staan in stralend 
witte kleding. De aanblik van Zijn gezicht was anders. En er stonden 
twee mannen bij Hem. Dat waren overduidelijk Mozes en Elia. Zij 
waren al een tijdje met Jezus in gesprek. 
 
Toen ze weg wilden gaan, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is 
goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een 
voor Mozes en een voor Elia’. 
 
Petrus leek geen idee te hebben wat hij zei. Er kwam een wolk die 
ons omhulde en we werden bang. Uit die wolk klonk een stem die 
zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!’. 
 
Toen het geluid van die stem verdween, was Jezus weer alleen. We 
zwegen over dat voorval en we vertelden in die tijd aan niemand wat 
we hadden gezien. 
 
Dineke Buijs - Tigelaar 
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Maandag 18 maart 2019           Lezing: Leviticus 1: 1-9 
 
Column bij Lucas 9: 28-36 Wakker worden  
 
Ik ga u een misstap bekennen. Al hoop ik van niet, misschien 
vindt u mijn misstap on-Nederlands, mogelijk zelfs 
verwerpelijk. Tot mijn verdediging kan ik in elk geval dit 
roepen: wat Petrus, Jacobus en Johannes op hun geweten 
hebben is vele malen erger. 
Wat ik heb gedaan is dit: geslapen tijdens de jaarwisseling. 
2019 begint en Hans slaapt. Overal vuurwerk en ik lig lekker 
in bed. Eigenlijk was dat niet helemaal waar, trouwens. Er was 
niet overalvuurwerk. Zeker niet waar ik was, op een zonnig 
eiland, gevlucht voor de kou. Om tien over twaalf werd ik 
wakker, en zag dat er bij enkele hotels in de buurt een 
vuurwerk show was, maar voor de rest was het stil. Ik ging 
snel weer naar bed. Er was weinig te beleven. Als er toen wel 
iets te beleven viel, was ik natuurlijk wel op gebleven. Maar 
ook dan zou ik hét moment, wanneer de klok twaalf sloeg, 
gemist hebben. Dat verzuim kon ik niet meer terugdraaien. 
Net zoals Petrus, Jacobus en Johannes, trouwens. Die sliepen 
terwijl de allergrootste top ooit op aarde gehouden aan de gang 
was. Die sliepen terwijl Jezus in zijn volle heerlijkheid in hun 
midden liep en met Mozes en Elia sprak. 
En toen werden ze wakker. Dat is pas wakker worden! Maar 
het is geen onverdeeld genoegen. Naast het genot van de 
heerlijke situatie is er ook de wroeging om de heerlijkheid die 
men aan zich voorbij heeft laten gaan. De wroeging, het gemis 
maakt indruk. Tegenover elke reclamespot die mensen 
uitbeeldt die in een bepaalde heerlijke omstandigheid wakker 
worden staan talrijke moppen en verhalen waarin de clou 
begint met de woorden: “en toen werd ik/hij/zij wakker …”. 
Om heerlijk wakker te worden moet je op de juiste plek gaan 
slapen. Zouden wij niet daarmee kunnen beginnen? 
 
Hans Wierenga 
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Dinsdag 19 maart 2019         Lezing: Leviticus 1: 10-17 
 

 
 
Gij, die mensen bevrijdt, 
schenk ons 
de levenskracht van uw Zoon 
die als een graankorrel in de aarde viel 
om de wereld te maken 
tot een plaats van vrede, 
waar eenzaamheid 
tot gemeenschap wordt 
en mensen durven sterven 
voor het kruis 
ons de weg naar de vrede wijst, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 
 
Uit: het Dienstboek 
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Woensdag 20 maart 2019          Lezing: Leviticus 2:1-10 
 
De boom die nergens goed voor was. 
In de Bijbel staat een verhaal over een boom. Geen boom met 
mooie bladeren, kleurige bloemen en lekkere vruchten. Er 
groeide nooit iets aan. Bij deze boom leek het wel alsof het 
altijd herfst was. Luister maar! 
‘Weer niks! Zie je wel?’ De eigenaar van de tuin staat met zijn 
tuinman bij een vijgenboom. Hij wijst: ‘Aan deze vijgenboom 
groeit nooit iets. Ik dacht het vorig jaar al, maar nu weet ik het 
zeker. Hak hem maar om!’ De tuinman kijkt naar de  
vijgenboom. Er groeit inderdaad niks aan. Geen sappige, zoete 
vijgen. Helemaal niks. ‘Al drie jaar lang kom ik bij deze boom 
kijken,’ moppert de eigenaar. ‘Maar ik heb  er nog nooit één 
vrucht aan zien hangen. Weg ermee!’ De tuinman kijkt. Je 
wordt er  niet vrolijk van, zo’n boom waar niks aan groeit. 
Maar toch... De tuinman schudt zijn  hoofd. ‘Laten we hem 
nog één kans geven,’ zegt hij. ‘Omhakken kan altijd nog. Als  
ik hem nou eens wat extra mest geef ? En veel water, en ik 
zorg er extra goed voor...  Misschien groeien er dan volgend 
jaar wel vijgen aan!’ ‘Zou je denken?’ vraagt de  eigenaar. 
‘Misschien wel,’ antwoordt de tuinman. De eigenaar haalt zijn 
schouders op. ‘Goed,’ bromt hij. ‘We kijken volgend jaar wel 
verder.’   
Als het nou herfst wordt, en alle bomen worden kaal, denk dan 
af en toe maar eens aan de tuinman uit dit verhaal. Hij hoopte 
dat er volgend jaar mooie vruchten aan de boom  zouden 
groeien.  
Zo kijkt God ook naar de wereld. Hij kijkt niet naar wat er 
allemaal mislukt is. Hij geeft de moed niet op. Hij zegt: ‘Het 
komt vast weer goed. Met de vijgenboom in de tuin. Met de 
bomen die in de herfst hun blaadjes verliezen. En met jou, als 
het even niet zo goed met je gaat.’ 
Bron: 
https://www.kindopzondag.nl/fileadmin/user_upload/Kind_op_Zond
ag/Schatzoekers/KoZ_Schatzoekers-83-01.pdf  
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Donderdag 21 maart 2019       Lezing: Leviticus 2: 11-16 
 
DE PAASTUIN. 
 
In de Paastuin bloeien bloemen  
in een taal die zich verstaat 
met de kleuren van de liefde 
en het licht in vol ornaat. 
 
In dit hartje van de schepping 
zingt het wie de tuinman is; 
lelie in de kroon van dorens, 
roos in woeste wildernis. 
 
Als een parel glanst het zilver 
van het kruidje-roer-me-niet, 
schoongewassen door haar tranen, 
als gedoopt in haar verdriet. 
 
Want zij heeft haar naam vernomen 
van haar vriend, de ereprijs. 
Hij zal al haar tranen drogen, 
sleutelbloem van 't paradijs. 
 
Hoor, hoe de viooltjes spelen 
dat het altijd lente was. 
Opgefleurd met regenbogen 
zingt het door het groene gras. 
 
Fluit het kruid in klare tonen: 
Leve hoog de ereprijs! 
Hij, het zaad van louter liefde, 
ridderspoor naar 't paradijs! 
 
Sytze de Vries 
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Vrijdag 22 maart 2019            Lezing: Leviticus 3: 1-5 
Weekthema: Geduld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oecumenische vesper  in de Westerkerk             19:30 uur 
Voorganger:  Willem den Boer       Lezing: Lucas 13: 1-9 
Piano: Truus van Ouden-van der Valk  
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Zaterdag 23 maart 2019             Lezing: Leviticus 3: 6-11 
 
Bloemschikking bij Lucas 13: 1-9 Geduld  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zou er in dorre takken nog leven zijn? Als we bewust kiezen, 
ontdekken we dat er nieuw leven kan opbloeien, als we net als 
de vijgenboom een kans krijgen om tot bloei te komen.  
Op de rechterkant van de balans bloeit een bloesemtak. Het 
groene mos en gras laten zien dat er hoop gloort, als we de 
juiste balans weten te vinden. 
 
 

Veertig dagen, tijd voor omkeer 
Het verkeerde doen, heeft gevolgen 

De schepping kreunt. 
Kiezen voor de bewoonbare aarde, 

waar ieder leven mag! 
Dan zal de vijgenboom vruchten dragen! 

 
Bron: 
http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/07_05_40dgn.php  



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Zondag 24 maart 2019          Lezing: Leviticus 3: 12-17 
zondag in de lijdenstijd ‘Oculi mei’     Liturgische kleur: paars 
 
Overweging bij Lucas 13: 1-9 Geduld 
 
Als het iemand niet mee zit of pech heeft, kun je zo iemand nog 
weleens horen verzuchten: “nou nou, waar heb ik het aan 
verdiend…” En nog niet eens zo lang geleden waren er 
gemeenschappen waarin gezegd werd: “dat is de straf van God” als 
mensen iets ergs overkomen was. Een pestepidemie, een ongeluk, 
dat was de straf van God voor een zondig bestaan. Maar is dat nou 
zo? Daar gaat vandaag het door Lucas opgetekende verhaal over.  
 
Pontius Pilatus had vrome joden laten vermoorden, en er waren 
bouwvakkers omgekomen bij een groot bedrijfsongeval. Waren zij 
grotere zondaars dan zomaar een koopman, bedelaar of een 
timmerman? Jezus stelt zijn omstanders voor dat probleem. Hijzelf 
zegt niet: “Natuurlijk niet! Zo mag je niet denken!” Nee, Hij laat de 
mensen juist zelf de conclusie trekken. Hoe was het ook weer: God 
is als een goede huisvader, die mept niet zo maar om zich heen. God 
is liefde. Om ze op weg te helpen, vertelt Jezus een klein verhaal 
over iemand die een wijngaard had. Daarin stond een vijgenboom 
die na drie jaar nog geen vruchten had. Weg ermee, vond de 
ongeduldige eigenaar. Maar zijn wijngaardenier wilde die boom nog 
een jaar de kans geven, met een beetje goede zorg. Wat vond de 
eigenaar? Het antwoord moeten de omstanders zelf geven.  
 
Niet elke boom is hetzelfde. En zo is ook niet elke mens hetzelfde. 
God schiep de mens als zijn evenbeeld, staat er geschreven. Met 
weeffoutjes, gebreken en schoonheden zijn zij geschapen naar Gods 
beeld en gelijkenis. Maar iedereen kan op een of andere manier 
vrucht dragen. Elke mens kan door zijn of haar leven iets moois en 
goeds achterlaten bij de medemens, hetzij in groot gebaar, hetzij op 
kleine schaal. Het gaat erom dat we denken en doen in de Geest van 
Jezus, de goddelijke Geest die Hij ons verkondigd heeft.  
 
Willem den Boer 



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Maandag 25 maart 2019         Lezing: 2 Timoteüs 2: 14-26 

Column bij Lucas 13: 1-9 De knop om 
 
Jezus heeft het niet zo begrepen op het Godsbeeld van de mensen om 
hen heen, een Godsbeeld waarin God in eerste instantie de bestraffer 
van zondaars is. Als iets erg je overkwam, had je vast wel iets 
gedaan om het te verdienen. Onheil gebeurt niet zomaar! Alles heeft 
een oorzaak, en de mensen rusten niet tot ze een hebben gevonden. 
 
Zo bekeken is de mensheid in de afgelopen tweeduizend jaar niet zo 
veel opgeschoten. Toegegeven, wij snappen inmiddels dat je kanker 
kan krijgen door domme pech, zonder daar zelf debet aan te zijn. 
Maar voor de rest zijn wij pas blij als wij voor elk stuk onheil een 
schuldige hebben gevonden. Het is de schuld van de overheid, of van 
politici, of van bankiers, of van vluchtelingen, noem maar op. 
 
Maar wie denkt “Maar ik niet, ik weet dat een heleboel dingen fout 
gaan zonder dat iemand het zo heeft bedoeld” heeft volgens Jezus 
niet het recht zichzelf op de borst te kloppen. Want ook hij heeft het 
niet begrepen. Volgens Jezus heeft onheil wel degelijk een oorzaak. 
Maar niet een oorzaak die te maken heeft met slechte dingen doen. 
Zelfs als je je hele leven niets fout doet, voorkom je het onheil niet. 
 
Dat laat Jezus zien met zijn verhaal van de vijgenboom. De 
vijgenboom doet geen vlieg kwaad. Toch wil de eigenaar hem 
omhakken, want hij doet niets dat werkelijk goed is. Het omhakken 
heeft niets met straf te maken, maar is een volstrekt logisch gevolg 
van zinloosheid. 
 
Het is moeilijk om uit de kramp van het voorkomen van fouten – van 
ons en van anderen – naar de vrijheid van het goede te stappen. 
Daarom is God geduldig met ons. Wel is het zaak om vandaag de 
knop om te zetten en met het goede te beginnen. 
 
Hans Wierenga 

  
 



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Dinsdag 26 maart 2019     Lezing: 2 Timoteüs 3: 1-9 
 
 

 
 

Pasen 
 
 

Uw trouw staat om mij heen 
gelijk een muur 

waarin geen bres te slaan valt 
Uw liefde loopt onafgebroken wacht 

zo zal ik in U 
meer dan overwinnaar wezen 
in U die vandaag voorgoed 

de dood ontkracht 
 
 
 

Oeke Kruythof 
 
 
 



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Woensdag 27 maart 2019         Lezing: 2 Timoteüs 3: 10-17 
 
De terugkeer van de verloren zoon. 
 
 

 
 
Bron: gvkpn.nl  



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Donderdag 28 maart 2019    Lezing: 2 Timoteüs 4: 1-8 
 
 
De korrel sterft, 
gezaaid om te staan 
in honderdvoud 
tot voedzaam graan, 
dat wordt geoogst 
van overal, 
zich voegt tot brood 
dat velen voeden zal. 
 
Wie is als brood, 
als leven dat zich geeft, 
zich breken laat 
opdat ik leef? 
Die bij God zelf 
de liefde vond, 
gaat nu bij ons 
met louter liefde rond. 
 
Hij is ons brood, 
ons hemelse rantsoen, 
de liefde die 
ons staat te doen. 
Hij is de gave 
die ons bindt 
en die voorgoed 
de honger overwint. 
 
 
 
 
uit Waarom de zon gratis is 
van Sytse de Vries  



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Vrijdag 29 maart 2019        Lezing: 2 Timoteüs 4: 9-22 
 
Weekthema: Vergeven Een vader had twee zonen. 
 

 
 
Een zoon ging naar zijn vader, 
een arme bedelaar. 
Berouwvol kwam hij nader, 
De vader stond al klaar! 
Hij liep hem haastig tegemoet, 
en heeft hem weer als zoon begroet! 
Al was hij alles kwijt, 
De vader richtt' n feestmaal aan 
En maakt' m geen verwijt! 

Een vader had twee zonen 
de één bleef buiten staan. 
Hij wou niet binnenkomen 
niet naar het feestmaal gaan 
Hij vond zijn jongste broer te slecht 
Toen wees de vader hem terecht: 
Jij bent altijd bij mij, 
maar deze zoon die dood was leeft! 
Kom binnen wees toch blij! 

Oecumenische vesper  in de Westerkerk            19:30 uur 
Voorganger: Els Klok            Lezing: Lucas 15: 11- 32 
Piano: Truus van Ouden-van der Valk 



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Zaterdag 30 maart 2019          Lezing: Leviticus 4: 1-12 
 
Bloemschikking bij Lucas 15: 11- 32 Vergeven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de balans zien we een bol met rode takken die verbeeldt de 
vader die zijn armen uitstrekt naar alle kanten. Hij is blij met 

iedereen die aan tafel komt, net als God blij is met mensen die 
de balans opmaken en berooid weer thuis durven komen. De 

kleur rose is gebruikt als teken dat het paars langzaam 
verandert door het komende licht van Pasen 

Open armen. 
Onvoorstelbare liefde tussen 

God en mens. 
Tijd om te vieren, 

Om te delen 
Wat verloren was, is er weer. 

 

Bron: 
http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/07_05_40dgn.php 



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Zondag 31 maart 2019        Lezing: Leviticus 4: 12-21 
4e zondag in de lijdenstijd ‘Laetare’ Verheugt u !        Klein-Pasen 
Liturgische kleur: roze      
 
Overweging bij Lucas 15: 11- 32 Vergeven 
De verloren zoon, of: het grote feest.  
 
Bij de gelijkenis van de verloren zoon denken veel mensen aan het 
bekende schilderij van Rembrandt, waarop te zien is hoe de vader 
zijn zoon verwelkomt. De vader heeft zijn handen op de schouders 
van de zoon, het hoofd van de zoon ligt tegen zijn vader aan. De 
stemming is ingetogen. Wat een verschil met het schilderij van 
Chagall over dezelfde gelijkenis! Ook daar de scene van de vader die 
de zoon welkom heet. Beiden glimlachen. Maar hier maken zij maar 
een klein deel van het schilderij uit. Schuin achter hen staat een 
groep mensen, zij vieren feest, een vrouw brengt een bos bloemen. 
De zon schijnt, een rode duif vliegt boven het tafereel. De stemming 
is uitgelaten.  
 
De gelijkenis van de verloren zoon staat in een serie van drie 
gelijkenissen: het verloren schaap, de verloren penning en de 
verloren zoon. Steeds is iets of iemand verloren, wordt het/hij 
gevonden en volgt een feest, waarbij degene die gevonden heeft 
anderen uitnodigt tot het feest. Het lijkt er op dat Jezus het feest een 
belangrijk onderdeel van de drie gelijkenissen vond.  
 
De veertigdagentijd lijkt misschien niet de aangewezen tijd om na te 
denken over feest. Het is een tijd van inkeer en verstilling. De sfeer 
van het schilderij van Rembrandt past hier goed. Maar is het wel 
terecht als de veertigdagentijd ons vooral tot onszelf doet inkeren, 
weg van andere mensen? De gelijkenis van de verloren zoon 
herinnert ons eraan dat het niet alleen draait om onze relatie met 
God, maar dat we ook oog moeten hebben voor de mensen die we 
missen in onze geloofsgemeenschap, die God nog niet gevonden 
hebben. Zijn wij bereid hen te zoeken en feest te vieren als zo’n 
mens weer terecht is?  
 
*Zoek het schilderij van Chagall eens op internet op. Wat roept dit beeld bij 
u op? Welke plek zou u willen innemen op dit schilderij?  
 
Els Klok 



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Maandag 1 april 2019      Lezing: Leviticus 4: 22-26 
 
Column bij Lucas 15: 11- 32 Nogmaals de knop om 
 
Het is een hard gelag. Je hebt je hele leven een braaf bestaan 
geleid, zonder dat je vader ooit een feest voor jou heeft 
gehouden. En dan komt je jongere broer thuis, na werkelijk 
alles te hebben gedaan dat door God verboden was, en je vader 
geeft voor hem – voor hem! – een feest met alles erop en 
eraan. Niets ontbreekt daaraan, niet de feestkleding, niet het 
allerlekkerste eten en drinken, niet muziek en dansen, niet de 
ereplaats, niets! Geen wonder dat de oudere broer de feestzaal 
niet binnentreedt. 
 
Toch klopt de oudste broer niet. Hij is plaatsvervangend boos. 
Niet hem heeft de jongere broer iets misdaan, maar zijn vader. 
De jongere broer heeft het geld van de vader aan de hoeren 
verkwanseld. Feitelijk heeft de jongere broer tegen ze vader 
gezegd: “Ik wou dat u dood was”. Dat resulteerde overigens 
niet in de dood van de vader, maar in zijn eigen dood. De 
vader zegt tegen de oudste broer: “Jouw broer was dood en is 
weer levend”. 
 
Maar is de oudere broer zelf niet zo goed als dood? Hij doet 
niets fout, maar ook niets dat werkelijk goed is. Hij beseft niet 
dat goedheid meer is dan de afwezigheid van fouten. Zijn 
leven is daarom zinloos. Want als het erop aankomt, telt niet 
het kwade dat wij vermeden, en ook niet het kwade dat wij 
deden – dat is immers vergeven – maar het goede dat wij 
hebben gedaan. 
 
Jezus houdt het spannend. Zal de oudste zoon over zijn 
boosheid heenstappen en aan het feest deelnemen, of zal hij 
zijn wrok koesteren? Dat vertelt Jezus niet. Beide opties zijn 
mogelijk, voor de oudere broer maar ook voor ons. 
Hebben wij zin in het feest van het leven? 
Hans Wierenga 



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Dinsdag 2 april 2019             Lezing: Leviticus 4: 27-35 
 

 
Psalm voor Pasen 

 
Soms lijkt het leven 

op een boom 
door storm geveld 

ontworteld 
uit het lood geslagen - 

In al mijn nood 
roep ik tot U 

niet tevergeefs 
U plant mij weer 

rechtop 
in nieuwe aarde 

 
 

Oeke Kruythof 
  

 



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Woensdag 3 april 2019             Lezing: Leviticus 5: 1-13 
 
Markt in de tempel. 

 
 
 
Print op 120/160 grams wit papier. Knip de plaatjes van blad 2 
en 3 uit. Eventueel kan naar wens wat ingekleurd worden 
Vouw alle gearceerde randjes om en smeer er  lijm op. Plak 
het kerkje, de boom en het markt-kraampje op de daarvoor 
aangegeven plaats op blad 1.  
 
Nu komen de plaatjes aan de beurt: bekijk en bespreek met de 
kinderen het verschil tussen bijv. het geld op het ene plaatje en 
het geld op het andere. Waar zouden ze thuis horen?  
Binnen of buiten de kerk en waarom eigenlijk?? 
Zo ook met alle andere: het eten (patat/laatste avondmaal), het 
kind (biddend/spelend met bal), de vrouw (brood gevend aan 
een arme/ kopend op de markt) enz. 
 
Bron: 
http://www.samueladvies.nl/index.php?option=com_content&view=
article&id=806:markt-in-de-tempel&catid=24:veertigdagentijd-
knutselwerkjes&Itemid=87  



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Donderdag 4 april 2019            Lezing: Leviticus 5: 14-26 
 
 

 
 

IN HET MORGENLICHT 
 

Dan vraagt de morgen 
mij ten dans 

op witte vleugels 
van het Licht. 

Ik mag mijn graf te buiten gaan, 
gemachtigd 

door het Licht, 
van nu aan 

door de Zon geraakt. 
De stralen weven mij een mantel 

van ongebroken Licht 
en God bekleedt mij 

met de luister 
van zijn Licht. 

 
 

uit Waarom de zon gratis is 
van Sytse de Vries 



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Vrijdag 5 april 2019   Lezing: Leviticus 6: 1-6 
 
Weekthema: Teruggeven   Als een wijngaard 

 
2. Wachters bovenop de toren 
met geweren in hun hand,  
willen van geen wachtgeld horen 
blijven baas in eigen land.   Refrein 
 
3. Als de Zoon wordt uitgezonden 
wordt hun hart met vrees gevuld, 
en hun angst slaat diepe wonden 
want zijn komst wordt niet geduld.  Refrein 
 
4. Eens wanneer de Heer zal komen 
aan het einde van de tijd, 
wordt het land dan afgenomen, 
schenkt hij ons de schulden kwijt?  Refrein 
H.Lam en W. Ter Burg 

 
Oecumenische vesper  in de Westerkerk            19:30 uur 
Voorganger: Agnes Prins – van Dijk  Lezing: Lucas 20: 9 -19 
Piano: Truus van Ouden-van der Valk  



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Zaterdag 6 april 2019              Lezing: Leviticus 6: 7-11 
 
Bloemschikking bij Lucas 15: 11- 32 Teruggeven 

 
Veertig dagen, tijd van inkeer. 

Eerlijke producten gekocht. 
Hoop voor de toekomst, voor mensen in het zuiden. 
Moed om door te gaan, om te bewerken, te bewaren. 

Gods plan, met heel de bewoonde wereld. 
De steen wordt hoeksteen, die de balans herstelt. 

 
Een stom steentje? 

Deze hoeksteen ziet u links op de balans liggen.  
Rechts op de balans liggen eerlijk  

geproduceerde producten zoals koffie en thee. 
In hoeverre kunnen wij zeggen tegen de wijngaardenier  
dat we in ons koopgedrag kiezen voor eerlijke handel? 

Maken we elke week de balans op? 
Is onze balans in evenwicht? 

 
 
Bron:  
http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/07_05_40dgn.php  



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Zondag 7 april 2019           Lezing: Psalm 59   
5de zondag in de lijdenstijd ‘Judica’   Liturgische kleur: paars 
 
Overweging bij Lucas 20: 9-19 Teruggeven 
 
De gelijkenis over de onrechtvaardige pachters wordt door 
Jezus verteld op het tempelplein in Jeruzalem. Zijn 
toehoorders bestonden uit het uitgelopen volk, de 
schriftgeleerden en de hogepriesters.  
Ze waren er op uit om Jezus door slinkse vragen uitspraken te 
ontlokken waardoor ze Hem zouden kunnen laten arresteren. 
Zij vroegen Jezus op grond van welke bevoegdheid Hij daar 
sprak. Jezus pareerde hun vraag en vertelde hen en het volk de 
gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Gelijkenissen 
houden de toehoorders een spiegel voor. En dat is precies wat 
Jezus door middel van deze gelijkenis doet. Hij vertelde over 
een man die een wijngaard aanlegde om die daarna aan 
pachters te verhuren, omdat hijzelf naar het buitenland vertrok. 
Op een gegeven moment stuurde hij zijn knecht om de pacht te 
innen. Maar zij sloegen hem en gooiden hem uit de wijngaard.  
Hetzelfde gebeurde met de tweede en de derde knecht. Daarop 
besloot de eigenaar zijn zoon te sturen, omdat hij dacht dat ze 
hem niets zouden aandoen. Maar de pachters brachten hem 
om. 
Dan stelt Jezus aan de schriftgeleerden en de hogepriesters de 
vraag wat de eigenaar zou doen met de pachters. De 
confrontatie is duidelijk; want ze begrijpen  heel goed dat 
Jezus hen op het oog heeft als onrechtvaardige pachters. De 
eigenaar van de wijngaard is God zelf. De pachters de 
religieuze leiders. De knechten zijn de profeten, die door de 
leiders niet serieus worden genomen. En dan stuurt God zijn 
eigen zoon, want God blijft vertrouwen houden in mensen. 
Helaas tegen beter weten in.  
 
Agnes Prins-van Dijk 



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Maandag 8 april 2019             Lezing; Hosea 1: 1-9 
 
Column bij Lucas 20: 9-19 Autonomie 
 
Het verhaal van de onrechtvaardige pachters is een verhaal van 
alle plaatsen en tijden. Het is het verhaal van bureaucraten die 
menen dat de organisatie voor hen is en niet voor de burgers. 
Het is het verhaal van wetenschappers die nieuwe ideeën 
stelselmatig buiten de deur houden. Het is het verhaal van 
anorexia dat het leven van de patiënt beheerst. Het is het 
verhaal van kankercellen die de signalen van het lichaam 
negeren en voor zichzelf beginnen. Het is het verhaal van elk 
middel dat zich tot doel verheft. 
Het verhaal is zo universeel omdat het zo natuurlijk is. De 
mens heeft een ingebouwde neiging om zijn eigen oordeel 
meer te vertrouwen dan die van anderen. 95 procent van alle 
bestuurders meent een beter dan gemiddelde bestuurder te zijn. 
Een grote meerderheid van stemmers denkt over een beter dan 
gemiddelde politiek beoordelingsvermogen te beschikken. En 
dat is in situaties waarin op voorhand er geen reden is te 
verwachten dat men beter dan anderen zou zijn. In situaties 
waarin men in tegenstelling tot anderen dagelijks met de 
materie bezig is, is de neiging het eigen oordeel superieur te 
achten onbedwingbaar. 
Wie het beter meent te weten hecht weinig waarde aan doelen 
die zijn of haar baas stelt, en handelt dus daar niet naar. Dat 
leidt tot correcties van de baas. Deze correcties leiden vaak 
niet tot inkeer, maar tot een verhoogde beleving van het eigen 
gelijk. Zo ontstaat een patroon van steeds heftige correcties en 
steeds minder achting voor de baas. Uiteindelijk ontstaat een 
situatie waarin geweld tegen de baas en zijn 
vertegenwoordigers normaal wordt gevonden. Het voordeel 
van een universeel verhaal is dat iedereen het op zichzelf kan 
toepassen. Jezus’ toehoorders begrijpen dat het volk Israël de 
wijngaard is. De schriftgeleerden beseffen dat zij als 
onrechtvaardige pachters worden aangesproken. En wij? 
Hans Wierenga 



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Dinsdag 9 april 2019     Lezing: Hosea 2: 1-9 
 

 

 
 

 
 

Een gebed voor Palmpasen 
 

Goede God, 
 

Vandaag zijn we blij en vieren we feest  
om wie Jezus is en wat Hij ons leerde door zijn leven. 

Wij eren hem. 
Net zoals de kinderen en volwassenen  
hem toen eerden en voor hem juichten. 

Hij is onze koning! 
Zo heel anders dan alle andere heersers hier op aarde. 

Dienstbaar en nederig. Haast onbegrijpelijk. 
Wat een liefde. Hosanna! 

Amen 
 
 
 

Van de site van: JOP (Jong Protestant) 



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Woensdag 10 april 2019            Lezing: Hosea 2: 10-25 
 
 
Intocht in Jeruzalem. 
 
 

 
 
 
Print de ene bladzijde op wit 160 grams papier 
Print de andere bladzijde op groen of bruin papier 
Kleur de figuren leuk en knip ze uit 
Vouw ze dubbel en plak ze met omgevouwen strookjes aan de 
onderkant vast op een stevige onderplaat 
(bijvoorbeeld een bruin of groen dik papier van A4- formaat of 
een stuk karton) waarop de weg (op blad B) geplakt is. 
Bevestig de boog aan het begin van de weg. Jezus komt er 
onderdoor. Aan de kant van de weg staan de mensen te 
juichen! Het is duidelijk dat de weg uiteindelijk naar het kruis 
leidt, dat op de achtergrond staat. 
 
 
 
Bron: 
http://www.samueladvies.nl/index.php?option=com_content&view=
article&id=800:intocht&catid=24:veertigdagentijd-
knutselwerkjes&Itemid=87  



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Donderdag 11 april 2019    Lezing: Hosea 3: 1-5 
 
Christus heeft het pleit gewonnen; 
goede moed! 
Wees voorgoed 
aan zijn hart gebonden. 
Zeker zullen wij vertrouwen, 
dat de macht van de nacht 
nu geen stand kan houden. 
 
Duizend malen dat wij breken 
doen ons pijn, 
maar wij zijn 
van Gods liefde zeker. 
Alle zorgen zijn geborgen; 
Hij bemint ons en vindt 
voor ons uit de morgen. 
 
Alle leven is omgeven 
door de dood, 
maar zo groot 
is geen macht verheven 
dat die ons van Hem kan scheiden. 
Zal Hij niet ons verdriet 
keren in verblijden? 
 
Alle weggeworpen leven, 
opgejaagd, 
uitgevaagd, 
zal Hij adem geven. 
Onze val breekt in Gods armen 
en het feest van zijn Geest 
zal ons hart verwarmen! 
 
uit Waarom de zon gratis is 
van Sytze de Vries 

 



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Vrijdag 12 april 2019   Lezing: Hosea 4: 1-11 
 
Weekthema: Juichen               
 
Dit is een dag van zingen. 

 
Zijn intocht werd tot teken, Dit is een dag van zegen, 
tot hoeksteen van het recht; een dag van feest en licht, 
van vrede kwam hij spreken, van palmen hoog verheven, 
van leven warm en echt. van zon en vergezicht. 
Gezegend is zijn naam.  Geef ons vandaag de moed  
hij heeft aan ons zijn leven het met uw naam te wagen, 
te liefde doorgegeven  uw vrede uit te dragen. 
Tot grond van ons bestaan.  Loof God want Hij is goed ! 
 
 
 
Oecumenische vesper  in de Westerkerk        19:30 uur 
Voorganger: Paul Buis          Lezing: Lucas 19: 29-40 
Piano: Truus van Ouden-van der Valk  



 	
Een nieuw begin 

	
	 	

Zaterdag 13 april 2019             Lezing: Hosea 4: 12-19 
 
Bloemschikking bij Lucas 19: 29-40 Juichen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"De intocht in Jeruzalem" 
Veertig dagen tijd van inkeer 

Jezus die Ene Mens, op een ezel 
op weg naar Jeruzalem. 
Palmtakken zwaaien. 

Jeruzalem, Pelgrimstad. 
Stad van vrede. Licht der wereld. 

De hele wereld is Hem achterna gelopen 
Hosanna! 

De balans is er nog steeds uit. De Buxustakken in de (wereld) 
bol verwijzen naar de Olijftakken waarmee de discipelen hun 

HEER binnenriepen. En als de discipelen zouden moeten 
zwijgen, zullen de stenen het overnemen. 

 
 
Bron: http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/07_05_40dgn.php  
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Zondag 14 april 2019            Lezing: Lucas 19: 29-48 
6dezondag in de lijdenstijd ‘Palmarum’ Liturgische kleur: rood /paars 
 
Overweging bij Lucas 19: 29-40 Juichen 
 
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer! 
In het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem roepen zijn 
leerlingen: ‘Gezegend hij die komt inde naam van de Heer!’ Een 
bekende tekst voor ons, want hij sluit in de viering van de 
eucharistie het Heilig, heilig, heilig - het Sanctus - af. 
Voor de leerlingen die dit bij de intocht roepen, is het ook een 
bekende tekst. Zij schreeuwen hier op straat spontaan een regel 
uit een van de psalmen. Blijkbaar een regel die hen op dit 
moment uit het hart gegrepen is: Gezegend hij die komt in de 
naam van de Onnoembare. 
Deze regel komt uit de psalm die in onze bijbels psalm 118 is. 
Het is het lied van iemand die in grote angst en beklemming 
heeft gezeten, maar ruimte gevonden heeft door te vertrouwen 
op God: “Vanuit mijn beklemming riep ik: Gij zijt er! en het 
antwoord van Hem die er is, gaf mij ruimte.” In deze uitroep zit 
tweemaal de onuitsprekelijke naam van God, die betekent: Hij 
die er is.  
De psalm zingt lof en dank aan de kracht die ligt in deze naam. 
Als hoogtepunt in de psalm gaat de bevrijde naar de tempel om 
God te danken en wordt hij verwelkomd met de woorden 
‘Gezegend hij die komt in de naam van de Onnoembare! Dit is 
wat de leerlingen roepen in het verhaal van Lucas. 
Dit is dus hoe de leerlingen zich voelen: met Jezus uit hun diepe 
angsten en beklemming bevrijd en op weg naar de tempel in 
Jeruzalem om God, de Onnoembare te danken voor de kracht 
van zijn bevrijdende naam. 
 
Lees psalm 118 maar eens en verplaats je in wat de leerlingen 
moeten hebben gevoeld op weg naar Jeruzalem. 
 
Paul Buis 
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Maandag 15 april 2019      Lezing: Hosea 5: 8-15 
 
Column bij Lucas 19: 29-40 Spraakzame stenen 
 
Het verzoek van de Farizeeërs aan Jezus zou ook vandaag aan 
een heleboel leiders gesteld kunnen worden: “Wijs uw 
volgelingen terecht!”. Niet zelden zijn volgelingen fanatieker 
dan leiders. Leiders, anders dan hun volgelingen, worden 
geacht verstandig te zijn. En een echte leider heeft 
doelstellingen waarvan hij of zij wil dat volgelingen eraan 
meewerken in plaats van die af te breken. Een echte leider 
leidt. Helaas voldoen leiders dikwijls niet aan deze 
voorwaarden. Ten eerste omdat leiders niet altijd verstandig 
zijn, ten tweede omdat leiders hun volgelingen vooral niet van 
hen willen vervreemden. Daarom kwam Trump niet verder 
dan “Er zitten goede en slechte mensen in beide kampen” toen 
een van zijn aanhangers inreed op demonstranten. 
Bij Jezus zit het ingewikkelder. Hij is verstandig, maar naar 
menselijke maatstaven is Hij dat juist niet. Anders zou Hij niet 
hier in Jeruzalem zijn. Dat is het hol van de leeuw. Daar is de 
macht, en de macht wil Jezus dood zien. Dat weet Jezus. Hij 
weet dat Hij dit bezoek aan Jeruzalem met zijn leven zal 
moeten bekopen. Verder koestert Jezus geen enkele illusie 
over zijn volgelingen. Hij weet dat de mensen die Hem 
vandaag bejubelen morgen “Kruisig Hem” zullen roepen. 
Zelfs zijn trouwste volgelingen zullen Hem in de steek laten. 
Maar Jezus heeft meer volgelingen dan enkel de mensenmassa 
die zijn intocht in Jeruzalem bejubelt. Zoals Paulus in zijn 
brief aan de Romeinen betuigt, snakt heel de schepping naar 
de bevrijding die Hij komt brengen. Dus ook de ezel die Jezus 
draagt en de stenen van de weg waarop Hij rijdt. Als de 
Farizeeërs de stenen konden horen, zouden ze verbaasd staan. 
Om niet onbegrijpelijke redenen betrekken wij het lijden van 
Jezus vooral op de betekenis daarvan voor ons heil. Maar 
ondertussen zucht de schepping.Is het geen tijd om naar de 
stenen te luisteren?  
Hans Wierenga 
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Dinsdag 16 april 2019   Lezing: Hosea 5: 8-15 
 

 
 

God, 
 

Tot U roep ik in de vroege morgen, 
Help mij te bidden 

en mijn gedachten te richten op U, 
Ik kan het niet alleen. 

 
In mij is duisternis, 
Maar bij U is licht. 

Ik ben eenzaam, 
maar U verlaat mij niet. 

Ik ben bevreesd, 
maar bij U is hulp. 

 
Ik ben onrustig, 

maar bij U is vrede. 
In mijn hart is bitterheid, 

maar bij U is geduld. 
Ik begrijp Uw wegen niet, 

maar U kent mijn weg. 
 

Uit: Geborgen en getroost 
D. Bonhoeffer 
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Woensdag 17 april 2019             Lezing; Lucas 22: 1-13 
 
Kruis Goede Week en Pasen 

 
 
 
Knutselwerkje van het Kruis voor de verwerking van de 
Goede Week.  
Klik op de site op het plaatje voor een PDF die zich eenvoudig 
laat printen. 
 
 
 
Bron: 
http://www.samueladvies.nl/index.php?option=com_content&view=
article&id=791:kruis-goede-week-en-
pasen&catid=24:veertigdagentijd-knutselwerkjes&Itemid=87  
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Donderdag 18 april 2019           Lezing: Lucas 22: 14-65 
Witte Donderdag 
 
 
In stille nacht houdt Hij de wacht 
waar alle anderen slapen. 
De ogen zwaar, de harten moe, 
hebben wij Hem verlaten. 
 
Waarom blijft niet het laatste lied 
in onze harten hangen? 
De lofzang klonk maar is verstomd. 
De dood houdt ons omvangen. 
 
Een beker vol van vreugdewijn 
heeft Hij met ons gedronken. 
Een bittere kelk vol eenzaamheid 
hebben wij Hem geschonken. 
 
In stille nacht heeft Hij volbracht 
de doortocht voor ons leven. 
De nieuwe morgen van Gods trouw 
heeft Hij ons doorgegeven. 
 
Tot aan het einde van de tijd 
zal ik zijn wachtwoord horen: 
Waakt dan en bidt! Dan raak ik nooit 
meer aan de nacht verloren. 
 
uit, Waarom de zon gratis is 
van Sytse de Vries 
 
 
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 19 april 2019      Lezing: Lucas 22: 66-23: 56 
Goede Vrijdag   Liturgische kleur paars; rood(r.k.) 
 
Weekthema;               Lied NLB 543 Gij zijt in glans verschenen. 

 
 
Uw marteling, uw lijden, in aller wereld nood, 
uw kruisgang door de tijden, uw dagelijkse dood: 
Het straat voor onze ogen, het glanst uit alle pijn. 
Aan haat en hoon onttogen blijft Gij onz' glorie zijn! 
 
Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd. 
Gij wilt uw kruis ons lenen als licht van eeuwigheid. 
Geen ondergang kan dreigen of heerlijk rijst uw beeld 
en doet ons mee ontstijgen in glans die alles heelt 
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Zaterdag 20 april 2019          Lezing: Hosea 6: 1- 3 
Stille Zaterdag                   Liturgische kleur: paars, Paaswake: wit 

Bloemschikking bij Johannes 20:1-18 Hulp krijgen 

 
De witte bloemen staan voor reinheid, feest en overwinning 

 
 

Pasen 
 

Feest van overwinning op het onrecht 
de disbalans in ons leven 

het kwaad en de verdrukking in de wereld 
Verlangen om in evenwicht te komen 
Opstaan, liefde geven en ontvangen 

Samen delen, de vruchten van de schepping 
van God 

 
 
 
 
Bron: 
http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/07_06_GV_pasen.php
#pasen  
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Zondag 21 april 2018 PASEN             Lezing: Lucas 25: 1-12 
                       Liturgische kleur: wit 
 
Overweging bij Johannes 20:1-18 Hulp krijgen 
 
Vroeg op de eerste dag van de week loopt Maria in het donker naar 
het graf van Jezus. Zij denkt aan de afschuwelijke gebeurtenissen 
van de afgelopen dagen. Een week geleden stonden de mensen langs 
de kant van de weg om Jezus toe te juichen, maar diezelfde mensen 
schreeuwden later om zijn dood. Onze Heer die zoveel goeds gedaan 
heeft, was er dan niemand om voor hem op te komen?  Een dankbare 
genezen blinde, die hoofdman die zijn knecht gezond terug kreeg of 
Jaïrus die zijn dochter uit de slaap zag weerkeren? En al die 
duizenden die Jezus brood en vis gaf? 
Zelfs de discipelen vielen in slaap in de hof van Gethsemane en 
lieten hun Heer in zijn bange uren in de steek. Ja, zelfs Petrus was 
niet dapper genoeg om hem te verdedigen. Alleen de vrouw van 
Pilatus kwam voor Jezus op, een Romeinse nota bene. 
Maria ziet het geopende graf en bang geworden vraagt ze hulp bij 
Simon Petrus. Gezamenlijk zien zij dat het graf leeg is, maar ook 
twee engelen in witte kleren. “Waarom huil je, Maria?” “Ze hebben 
mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naar toegebracht 
hebben.” Dan hoort Maria de stem van Jezus en haar leven neemt 
plotseling een andere keer. 
Wie de stem van Jezus hoort zal deze ervaring ook hebben, het leven 
wordt mooier, intenser en beter te verdragen. Maar wij moeten die 
stem ook echt horen en beantwoorden: “Rabboeni, meester”. Luther 
stelt dat wie gelooft in Christus vanzelf goede werken gaat doen. En 
Jezus zegt: “Alles wat jullie voor één van de onaanzienlijksten 
hebben gedaan, dat hebben jullie voor mij gedaan.’ 
Pasen 2019, een prachtig begin voor goede werken, klein en dichtbij, 
zij zijn krachtig. Geef de buurman een aardig woord, wees beleefd 
op de weg, heb respect voor de lastige ambtenaar, doe een 
boodschap voor een zieke, spaar onze planeet, geen 
voedselverspilling, consuminder. 
Jezus heeft alle menselijke gruwel verdragen en ons daardoor Gods 
genade geschonken. De Heer is waarlijk opgestaan. Wees hem 
dankbaar en laat het merken, uw leven wordt dan veel rijker. 
 
Han Bik 


