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Ten geleide 

Ik zorg voor jou 

 

De Werkgroep Oecumenische Vespers biedt u hiermede een 

veertigdagenkalender aan met handreikingen voor bezinning op het 

lijden, d.m.v. zondagse overwegingen, columns, gebeden, 

kinderbladen, gedichten, liederen en bloemschikkingen. Naast deze 

papieren versie is de kalender ook digitaal te bekijken op de websites 

van de deelnemende kerken.  

Het thema is ‘Ik zorg voor jou’, ons aangereikt door de 

geloofsmethode Kind op Zondag.  

In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat 

naar Pasen. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet 

handelaren op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het 

leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt 

voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia 

verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook 

in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen. Vanuit die hemelse 

zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen.  

We ontdekken in deze periode dat je op veel manieren voor iemand 

kunt zorgen, bijvoorbeeld door met iemand te praten. Door iemand 

eten te geven. Of door ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan 

voelen.  

 

Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, 

zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en 

zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen. 

 

De Werkgroep Oecumenische Vespers wenst u een zorgzame 

Veertigdagentijd toe. 

 

 

         Agnes Prins–van Dijk 

 
 

Aan deze kalender werkten mee:  

Han Bik, Hans Wierenga, Truus den Ouden-van der Valk, Zwanet Wagenaar, 

Marianne Buurman-Bette, Els Klok, Cilia den Boer-van Hofwegen, Dineke Buijs- 
Tigelaar, Lenneke van Kempen, , Agnes Prins-van Dijk,  

Conpris www.conpris.nl Het Gouds Printhuis 
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Woensdag 14 februari 2018      Aswoensdag 

Liturgische kleur: paars            Lezing: Psalm 57 

 

Hoe komt men aan de naam aswoensdag? 

Oorspronkelijk was Aswoensdag een dag van boetedoening, 

waarop de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd 

kregen getekend. Zo toonden zij berouw voor hun begane 

zonden. Aswoensdag is een katholieke kerkgebeurtenis. Dit 

gebruik wordt ook wel in de Ev.Lutherse kerk gedaan. 

Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vasten/ 

bezinningsperiode voorafgaand aan Pasen. In die veertig 

dagen voor Pasen leefden de mensen heel sober, er werd alleen 

het hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd herinnerde de 

katholieken aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig 

dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken.  

As is een teken van menselijke gebrekkigheid en 

sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven.  

In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een 

reinigende kracht. Ook het afbranden van de stoppels op 

akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van 

zondaars gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. 

De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en 

gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande 

jaar. Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en 

vreugde verbrand moeten worden - door de dood heengaan - 

om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis 

 

 
 

Bron: 

https://www.apostolisch.nl/wp-content/uploads/2011/11/2011-veertigdagentijd.pdf 
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Donderdag 15 februari 2018             Lezing: Jesaja 56:9-57:6 

 

 

Teerkost 

 

Als je de Schriften 

leest en mediteert, 

 

vind je soms zinnen 

die je niet vermoedt. 

 

Eén zin kan worden 

tot een overvloed, 

waarop je meer dan  

veertig dagen teert. 

 
Geert Boogaard 
Uit: Je zult leven 
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Vrijdag 16 februari 2018  Lezing: Jesaja 57:7-13 

Weekthema: Ik zorg voor jou  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Uit Tussentijds 

 
Oecumenische vesper  in de Westerkerk                19:30 uur 

Voorganger: Hans Wierenga         Lezing: Marcus 1:12-15 

Piano: Truus van Ouden-van der Valk  

2. Bewaar hen, die hier voor U staan, dat 

zij hun weg met vreugde gaan; geef aan 

uw engelen bevel 
hun trouw te zijn als metgezel. 

3. Dat zij uw volk, de honger moe, 

op handen dragen, naar U toe, 

om na verzoeking en woestijn 

met overvloed gevoed te zijn. 

4. Kom Heiland, die ons hart geneest; 

kom Vader, Zoon en Heil'ge Geest en 

maak ons vrolijk in dit uur, 
o bron, o brood, o vreugdevuur! 

tekst André Troost 
melodie middeleeuws / Wittenberg 1533 'Komrn, Gott Schöpfer, Heiliger Geist' 
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Zaterdag 17 februari 2018            Lezing: Jesaja 57:14-21 

 

 
Bloemschikking bij Marcus 1:12-15 Ik zorg voor jou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Aandacht van mensen om je heen die je steunen, 

b.v. door een kaartje of een telefoontje” (dragende takken) 

 

“De handen dragen en verzorgen ons” (vingerplant) 

 

“Het ene blad draagt Calla’s als luisterend oor”. 

 

“Het andere blad de bloem van de Aloë Vera”. 

(deze plant wordt gebruikt voor het maken 
 van verzorgende middelen!) 

 
 

Bron: 
http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/15_02_40dagentijd.php 
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Zondag 18 februari 2018    Lezing: Jesaja 58:1-5 
zondag in de lijdenstijd: ‘Invocabit’        Liturgische kleur: paars  

 

Overweging bij Marcus 1:12-15 Ik zorg voor jou 
 
De verzoeking in de woestijn, wat een moeilijk verhaal is dit 

toch. Jezus verblijft veertig dagen in deze barre omgeving, 

overdag ondragelijke hitte en in de nacht felle kou, wij zagen 

nu zelfs sneeuw. Nauwelijks water of iets te eten en 

gevaarlijke kleine en grotere dieren op de loer. Een mens 

alleen zou na een enkele dag al in ernstige problemen komen. 

Jezus wordt door de Geest geleid naar deze onherbergzame 

plaats om er meer dan een maand te verblijven. 

Zijn opdracht wordt weldra duidelijk, Hij moet daar iemand 

ontmoeten en die persoon is niemand minder dan de Satan. In 

Openbaring 12: 8 en 9 wordt de oorlog in de hemel met de 

grote draak beschreven, die wordt overwonnen en uit de hemel 

op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of 

Satan wordt genoemd. Helaas is deze nog steeds onder ons en 

probeert ons steeds te verleiden om van het goede pad af te 

wijken. De Satan probeert dit zelfs bij Jezus tot driemaal toe. 

Maar ook nu wordt de Satan weerstaan en hem duidelijk 

gemaakt dat ook op aarde er geen plaats voor hem is. 

Wat in dit verhaal een grote troost is dat in het laatste vers 

wordt aangegeven dat God engelen heeft gestuurd om voor 

Jezus te zorgen. Zijn Vader laat Hem niet in de steek. Ook wij 

mogen rekenen op Gods aanwezigheid als wij in de woestijn 

verkeren. In de jungle van het dagelijkse leven met al zijn 

drukte is de eenling vaak heel eenzaam en op zich zelf 

aangewezen.  

De grote psychiater Carl Jung schreef boven zijn deur: 

“Vocatus atque non vocatus Deus aderit” : Geroepen of niet 

geroepen, God zal aanwezig zijn. Wij mogen ten alle tijde 

rekenen op de steun van de Allerhoogste, die zegt: Ik zorg 

voor jou. 

               Han Bik 
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Maandag 19 februari 2018         Lezing: Jesaja 58:6-14 

 

Column n.a.v. Marcus 1:12-15  Geliefde zonen 
Zonen hebben het in de Bijbel maar wat moeilijk, en hoe 

geliefder ze zijn, hoe zwaarder ze het te verduren lijken te 

krijgen. Denk aan Izaäk, bijna geofferd, juist omdat hij zijn 

vaders lieveling was. Of Jakob, moeder Rebekka’s liefste, die 

mede daarom moest vluchten om niet vermoord te worden. Of 

Jozef, die zijn rol als vaders lieveling moest bekopen met de 

slavernij.  

Voor deze geliefde zonen vormden deze ervaringen een goede 

voorbereiding voor hun latere leven, zo blijkt. Zo ook Jezus. 

Direct na de stem uit de hemel zei dat Jezus zijn geliefde zoon 

was, dreef de Geest hem de woestijn, waar Hij door Satan op 

de proef werd gesteld, en wilde dieren hem omsingelden. En 

dat, veertig dagen en nachten lang. Dat blijkt de ideale 

voorbereiding voor zijn toekomstige loopbaan. Jezus weet wat 

Hij moet zeggen: het goede nieuws van het koninkrijk van 

God. En Hij is zo verstandig dat Hij daarmee niet in Jeruzalem 

begint, waar Johannes de Doper vast zit, maar in Galilea, zo 

ver mogelijk weg van de koning die Johannes gevangen liet 

nemen. Geliefde zonen hebben het moeilijk, maar krijgen 

hemelse steun: een stem uit de hemel, een ladder naar de 

hemel,  een profetische gave, of, zoals bij Jezus, engelen om 

hem te dienen. Maar wat voor steun krijgen liefhebbende 

ouders?  Wie hielp Abraham om bij te komen van de schrik na 

het bijna-verlies van Izaäk, of troostte Rebekka toen ze Jakob 

mistte, of Jakob toen hij dacht dat Jozef door wilde dieren 

verscheurd was?  

In deze veertigdagentijd gedenken wij niet slechts het lijden 

van Jezus, maar ook het lijden van de Vader. “Jij bent mijn 

geliefde zoon” klinkt het uit de hemel, maar bij de kruisdood 

van de zoon mag de Vader er niet bij zijn. 

God begrijpt ouders wel.             Hans Wierenga 
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Dinsdag 20 februari 2018       Lezing: Jona 1:1-16 

 
 

 

 

 

Vader,  

soms is er  

een moment 

als een regenboog 

die niet wacht, 

teer en tijdelijk, 

een toenadering 

tussen God en mens, 

een gaafheid 

ongedacht, 

o dat wij ons 

dit gegeven ogenblik 

niet afwenden 

maar Uw naam 

liefkozen, 

ons laten strelen 

door Uw adem, 

ons koesteren 

in Uw nabijheid 

en kracht ontvangen 

en blijdschap 

om er te zijn 

de lieve lange dag 

vooraan in  het gevecht 

om het koninkrijk 

van de vrede. 

 
Jaap Zijlstra 
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Woensdag 21 februari 2018      Lezing: Jona 2:1-11 

 
Een aftelkalender voor de 40 dagentijd;  

40 dagen voor het 'vasten'; de 7 zondagen worden niet mee we 

gerekend omdat op zondag feest gevierd wordt, deze 

verwijzen immers naar de opstanding van Jezus.. 

 
Bron; 

https://drive.google.com/file/d/0B7doa58gbwsoQkJPejZQb0hUMjA/edit  
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Donderdag 22 februari 2018      Lezing: Jona 3:1-10 

 

 

 

         
 

Er is een woord 

 

Er is een woord 

dat altijd 

om ons heen is; 

en wie het zegt, 

zegt daarmee 

dat God één is: 

Immanuël, 

een woord dat altijd was; 

en wie het hoort, 

hoort dat hij niet alleen is. 

 
Geert Boogaard 

Uit: Je zult leven   
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Vrijdag 23 februari 2018      Lezing: Jona 4:1-11 

Weekthema: Ik praat met je 

 

 
 

 

 

 

 

 

Uit Zingende Gezegend 
 

Oecumenische vesper in de Westerkerk             19:30 uur 

Voorganger: Els Klok     Lezing: Marcus 9: 2-10 

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 U; 

Gij weet wel hoe 
wij verlangen naar U! 

4. Hoog uit de wolk 
klinkt een hemelse stem: 
Dit, o 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! 

Zingende gezegend 46 
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Zaterdag 24 februari 2018            Lezing: 2 Petrus 1:1-11 

 

Bloemschikking bij Marcus 9:2-10 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoge schikking verwijst naar de berg.  

Drie witte rozen verbeelden Mozes, Elia en Jezus.  

De amaryllis verwijst naar het licht op de berg,  

De discipelen wilden het heerlijke moment,  

waarop alles goed is, vasthouden. 

 

 

Bron: 
http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/15_02_40dagentijd.php 
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Zondag 25 februari 2018          Lezing: 2 Petrus 1:12-21 
2e Zondag in de lijdenstijd:  ‘Riminiscere’       Liturgische kleur: paars 

 

Overweging bij Marcus 9:2-10 Ik praat met je  
 
Geliefde Zoon 

Jezus beklimt met drie leerlingen een hoge berg. Het doet een beetje 

denken aan de gang die Mozes ooit maakte: hij ging de Sinaï op voor 

de verbondsluiting. Dat Petrus voorstelt om tenten te bouwen is dan 

ook geen wonder: Mozes bleef maar liefst veertig dagen op de berg. 

Als Jezus ook van plan was zolang op de berg te blijven zouden 

tenten het verblijf zeker veraangenamen. Maar Petrus verstoort met 

zijn opmerking het gesprek dat Jezus heeft met Mozes en Elia, als 

voorbereiding op wat hem te wachten staat in Jeruzalem. Plotseling 

zijn Mozes en Elia verdwenen, maar uit de wolk klinkt een stem: 

“Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!”  

De term Zoon van God gebruiken wij meestal om aan te geven dat 

Jezus niet enkel mens was. We willen met die term dan zeggen: 

Jezus is God. In het jodendom was de uitdrukking ‘zoon van God’ 

een bekende manier om naar de gezalfde van God, de koning, te 

verwijzen (Ps 2,7). In de Grieks-Romeinse wereld had ‘zoon van 

God’ nóg weer andere associaties: de keizer was bijvoorbeeld een 

zoon van God. Met die term werd zijn vergoddelijkte status 

aangeduid.  

Maar de manier waarop Jezus de Zoon van God is, overstijgt al deze 

betekenissen. Dat Jezus de geliefde zoon wordt genoemd, klinkt als 

een echo van het bevel dat Abraham krijgt in Genesis 22. Hij moet 

zijn geliefde zoon ten offer brengen. Jezus de Zoon, is geliefd omdat 

hij ook de Mensenzoon is, van wie Jezus in het Marcusevangelie 

steeds zegt dat hij veel moet lijden. Jezus komt tot ons als de Zoon 

van God, niet op de manier van een Romeinse keizer, met vertoon 

van macht, maar als iemand die bereid is om te lijden. Dat was in 

Jezus’ dagen net zo bijzonder als het nu is, om bijzondere status te 

ontlenen aan je bereidheid om te willen lijden, je leven zelfs te 

willen geven. Zo wil Jezus voor ons de Zoon van God zijn, niet om 

als een imperator over ons te heersen, maar als iemand die komt om 

te dienen, om te geven, tot zijn eigen leven toe. 

                Els Klok 
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Maandag 26 februari 2018           Lezing: 2 Petrus 2:1-10a 

 

Column n.a.v. Marcus 9:2-10 
 
Topervaring 
In India dragen alleen rijke mensen witte kleding. Het volk kleedt 

zich in donkere kleuren, waarop het vuil van de straat minder goed 

zichtbaar is, en de rijken dragen witte kleren als bewijs dat zij niet 

door het vuil heen hoeven. En zo was het ook in de tijd van Jezus. 

De straat was stoffig, en bovendien bezaaid met de uitwerpselen van 

ezels en kamelen. Het was niet voor niets dat gasten een voetwassing 

bij aankomst zo op prijs stelden.  

Op de berg ondergaat Jezus voor de ogen van zijn discipelen een 

gedaanteverandering. Zijn kleren gingen helder wit glanzen. Zo wit 

hadden de discipelen nooit van hun leven meegemaakt. Sterker nog, 

zo wit had nog niemand meegemaakt, ook niet de keizer in zijn 

paleis in Rome. Hemels wit! Geen vuiltje te bekennen. Een ware 

uitblinker. Het is duidelijk, wat hier gebeurt overstijgt elke aardse 

werkelijkheid. Jezus schudt alle vuil, alle aardse beslommeringen 

van zich af, alsof dat allemaal niet bestaat.  

Geen wonder dat Petrus overweldigd was. Nog meer toen Elia en 

Mozes verschenen en met Jezus spraken. Het kon van Petrus niet 

lang genoeg duren. 

Net zoals onze topervaringen ons niet lang genoeg kunnen duren. 

Maar de aardse werkelijkheid is er nog steeds. Wij zullen steeds van 

onze hoogtepunten naar deze werkelijkheid moeten afdalen. 

Betekent dat ze nutteloos zijn? Nee, want al het vuil van heel de 

wereld kan ze niet van ons afpakken. Nee, want ze wijzen ons naar 

een andere, bestendige werkelijkheid. Een werkelijkheid waarin 

Jezus aan onze verbeelding ontstijgt, waarin Jezus een kracht, een 

schoonheid en een gezag bezit waarvoor onze woorden tekort 

schieten. 
Ik denk dat Jezus deze topervaring nodig had, als voorbereiding op 

zijn lijden. Zou zijn Vader Hem deze topervaring daarom hebben 

gegeven? 

Kracht naar kruis! 

Hans Wierenga 
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Dinsdag 27 februari 2018       Lezing: 2 Petrus 2: 10b-22 

 

 

           
 
Heer, 

in de morgen 

vraag ik om Uw zegen. 

Misschien doe ik dat wel 

omdat ik zo graag leef. 

Altijd hoop ik opnieuw 

dat U mijn dagen zult zegenen. 

Ja, ik heb het leven lief 

en vul het glas tot aan de rand, 

maar ik weet zeker Heer, 

dat ik dit leven 

zinloos zal vinden 

vanaf de dag 

dat ik niet meer hopen mag 

op U. 

 

 

 
Toon Hermans 
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Woensdag 28 februari 2018          Lezing: 2 Petrus 3:1-9 
 

Jezus deelt brood en vis (Marcus 6)         

Wat een drukte langs het water. Moeders en vaders houden 

hun kinderen dicht bij zich. Ook de moeder van Aron houdt 

Aron goed vast. Aron is pas vijf jaar en kan nog niet 

zwemmen. Stel je voor dat hij in het water valt. Daar moet hij 

voor oppassen.           

Jezus is er ook. Alle mensen hebben gezien wat Jezus heeft 

gedaan. Hij heeft zieke mensen beter gemaakt. Verdrietige 

mensen heeft hij getroost en er is nog veel meer gebeurd. Maar 

nu zien ze Jezus vertrekken. Hij gaat in een vissersboot naar 

de andere kant van het meer. Jezus wil even rust. Het is zo 

druk geweest. Maar krijgt Jezus nu ook rust? Nee. Het gaat 

heel anders. De mensen willen achter Jezus aan gaan. Hoe 

moeten ze dat doen? Ze hebben geen boot om naar de andere 

kant van het water te gaan. Het enige wat ze kunnen doen om 

bij Jezus te komen is lopen. Lopen langs het water. Naar de 

andere kant van het meer. Vaders en moeders nemen hun 

kinderen bij de hand. De kleintjes mogen bij hun papa op de 

schouders. Aron loopt aan de hand van zijn vader. Op zijn rug 

draagt hij een rugzak. Daarin heeft zijn moeder vanmorgen 

wat brood en een paar visjes gedaan. Je weet tenslotte nooit 

hoe laat het wordt voordat ze thuis zijn. Voor Aron is het een 

heel eind lopen naar de andere kant van het meer. Gelukkig 

mag hij af en toe op zijn vaders schouders zitten. Natuurlijk is 

Jezus met de boot eerder aan de andere kant van het water dan 

al de mensen. Jezus ziet ze aankomen. Hij zucht en kijkt naar 

Filippus. 'Zeg Filippus, is hier ook een bakker in de buurt?' 

'Een bakker', zegt Filippus verbaasd.' 'Waarvoor een bakker?' 

'Er moet toch brood komen voor al deze mensen. Ze moeten 

straks allemaal eten. Kijk eens hoeveel mensen en kinderen 

daar aankomen. Die moeten we straks allemaal te eten geven.'  
 

Lees het vervolg van dit verhaal op bladzijde 30 
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Donderdag 1 maart 2018         Lezing: 2 Petrus 3:10-18 

 
Jezus jaagt de handelaren  

uit de tempel met hun waren.  

En de tafels her en der  

gooit Hij met het geld omver.  

Maak het huis van mijn Vader niet tot een rovershol.  

Maak het huis van mijn Vader van gebeden vol.  

 

Jezus maakt een zweep van touwen  

want Hij wil niet dat ze sjouwen,  

dat ze slepen met hun vee.  

Hij zegt: neem die handel mee.  

Maak het huis van mijn Vader niet tot een rovershol.  

Maak het huis van mijn Vader van gebeden vol.  

 

Jezus' lichaam is een teken:  

deze tempel die zal breken  

wordt herbouwd, de derde dag.  

Zo spreekt Jezus met gezag.  

Maak het huis van mijn Vader niet tot een rovershol.  

Maak het huis van mijn Vader van gebeden vol.  

 
Ria Borkent 
Uit: Zing met de hemelboden 
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Vrijdag 2 maart 2018         Lezing: Spreuken 22:1-16 

Weekthema: Bij mij kun je thuis zijn 

 
Uit Gezangen voor Liturgie 
 

Oecumenische vesper  in de Westerkerk             19:30 uur 

Voorganger: Cilia den Boer-van Hofwegen    Lezing: Johannes 2:13-22 

Piano: Truus van Ouden-van der Valk  
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Zaterdag 3 maart 2018           Lezing: Jozua 1:1-9 

 

 
Bloemschikking bij Johannes 2:13-22 Bij mij kun je thuis zijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Ruimte maken" 

Ieder mens moet in zijn leven 

weleens ruimte maken schoon schip maken.  

Ruimte maken om God te ontmoeten, 

 ruimte maken voor nieuwe dingen.  

De bezem ligt erom oude dingen weg te vegen, 

om plaats te maken voor nieuwe dingenuit Gods hand. 

Nieuwe bloemen boven de oude. 
 

Bron: 
http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/15_02_40dagentijd.php 
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Zondag 4 maart 2018                 Lezing: Jozua 1:10-18 

zondag in de lijdenstijd ‘Oculi mei’     Liturgische kleur: paars 

Overweging bij Johannes 2:13-22 Bij mij kun je thuis zijn 
 

We lazen het verhaal van Jezus die handelaren verjaagt op het tempelplein. 

Ik behoor tot de generatie katholieken die is grootgebracht met 

bedevaartplaatsen. Mijn vader is zelfs twee keer naar Lourdes geweest toen 

hij ernstig ziek was. Zelf heb ik die plekken nooit opgezocht maar soms 

kwamen ze op mijn pad. Assisi, Fatima en Santiago de Compostella. 

Inderdaad, daar werden op het kerkplein souvenirs in alle soorten en maten 

aangeprezen en verkocht.  

Ik begrijp waarom Jezus boos is. Hij vindt dat ze te ver gaan en dat dit het 

doel van de tempel - gebed en eredienst - verstoort. De autoriteiten eisen een 

verklaring waarom hij zo tekeer gaat. Ze vragen Jezus met welk gezag hij 

optreedt. Hij antwoordt: “Breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen 

weer opbouwen”. Natuurlijk denken de Schriftgeleerden dat Jezus geschift is 

want de bouw had zesenveertig jaar geduurd. Wij weten dat Jezus niet de 

stenen tempel bedoelt maar die van zijn lichaam en dat hij zijn eigen 

opstanding voorspelt. Zijn lichaam dat in de stille week voor Pasen zal 

worden verraden, gemarteld, gedood en begraven. Hetzelfde lichaam dat na 

drie dagen zal opstaan uit de dood.  

Jezus spreekt in de Schrift vaker over zichzelf als de tempel van God. Hij 

verdedigt zijn daden ook door erop te wijzen dat de tempel bedoeld is als 

gebedshuis voor iedereen. De profeet Jesaja had al aangekondigd, dat in het 

komende Messiaanse vrederijk de tempel er niet alleen zal zijn voor het volk 

Israël, maar voor alle volken. 

De tempelreiniging laat ook zien dat Jezus met kracht kan optreden om orde 

op zaken te stellen. De volgelingen van Jezus herinnerden zich zijn uitspraak 

over de tempel toen hij uit de doden was opgewekt en, zo staat geschreven: 

“ze geloofden de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had.” Doen wij 

dat ook?  

Jezus vergelijkt zijn lichaam met een tempel van God en dat geldt ook voor 

ons lichaam. Een tempel die onderhouden moet worden. Het voorjaar is een 

goede tijd om grote schoonmaak te houden, je huis op te ruimen en je 

gedachten te ordenen. Weer eens op een rijtje te zetten wat onze taak in het 

leven is: goed zorgen voor jezelf, voor je naasten dichtbij en veraf, voor je 

leefomgeving nu en in de toekomst, Na die grote schoonmaak mag iedereen 

bij Hem thuis komen. Afkomst en status zijn niet belangrijk. Eenmaal 

binnen en aanvaard door God, kunnen we ook elkaar makkelijk aanvaarden.

                Cilia den Boer-van Hofwegen 
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Maandag 5 maart 2018                Lezing: Jozua 2:1-14 

 

Column n.a.v. Johannes 2:13-22 

Ludieke actie 

Onlangs zijn medewerkers in de kinderopvang begonnen met ludieke 

acties, om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk en de 

doorgeslagen flexibilisering. Ze zijn niet de enige groep werknemers 

die zoiets probeert, het lijkt wel haast mode te zijn geworden. Een 

actie is ludiek als een anders ernstige zaak op een speelse manier 

wordt uitgevoerd. Met een ludieke actie kunnen vakbonden met 

weinig actiebereidheid toch een hoop media-aandacht krijgen, en 

daar draait het om. Maar beseffen ze wel dat Jezus de ludieke actie 

heeft uitgevonden? 

Dat dienen wij direct te verklaren. Jezus ludiek, kan dat wel? Is dat 

niet oneerbiedig? Jezus was toch altijd serieus? Misschien wel, maar 

dat is nou de grap van een ludieke actie: de speelsheid ondermijnt de 

ernst van de zaak in het geheel niet, maar onderstreept die juist. Als 

de zaak niet ernstig zou zijn, zou een ludieke actie in het water 

vallen.  

Het mag duidelijk zijn dat de tempelreiniging een ludieke actie was. 

Het ging om een ernstige misstand – het gebruik van het tempelplein 

als markt, in plaats van huis van God. Een markt, bovendien, waar 

men veel te veel moest betalen voor de aangeboden waar. En de actie 

was speels. De ‘zweep’ was ter plekke gemaakt van biezen (geen 

touw, dat hebben de vertalers ervan gemaakt omdat ze voor een 

ludieke actie geen antenne hadden). Met zo’n zweep kan je geen 

schade aanrichten, alleen maar consternatie. Slachtoffers zijn niet 

gevallen, alleen het geld en de tafels van de geldwisselaars zijn aan 

het geweld van Jezus onderworpen. Jezus deed zijn gezag gelden, 

want het was toch het huis van zijn Vader? 

 

Vandaag de dag is er geen gebrek aan misstanden waaraan een halt 

toegeroepen moet worden. Wij hebben het voor het kiezen. Welke 

ludieke actie gaat u deze veertigdagentijd uitvoeren? 

 

 Hans Wierenga 
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Dinsdag 6 maart 2018                Lezing: Jozua 2:15-24 

 

 
Vader, 

wij willen in het voetspoor 

van Jezus gaan, 

maar wij weten 

waar die voetstappen zijn uitgekomen.... 

 

Zullen wij de moed hebben 

spot te ondergaan, 

een kruis te dragen... 

 

In de Kerstnacht 

zegt uw lichtengel 

vreest niet! 

 

En ook op de Paasmorgen 

klinkt helder zijn boodschap: 

vreest niet! 

 

Geef ons de kracht, Getrouwe, 

de weg van Jezus te gaan, 

ons in te zetten 

voor het koninkrijk van 

zijn  liefde, 

moedig en blijmoedig, 

vastberaden en vredelievend, 

tot glorie van U, onze Schepper, 

en tot geluk van mensen. 

 
Jaap Zijlstra 
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Woensdag 7 maart 2018    Lezing: Jozua 3:1-17 

 

 
Bron; http://www.kindengeloof.nl/pasen04.html  
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Donderdag 8 maart 2018    Lezing: Jozua 4:1-14 
 
 

 

Ogen die uitzien 

 

Die mensen zag in hun verband 

Dat lichtend jawoord eens gegeven 

Hun drang herkende om te leven 

Hij leeft nog heilzaam in jouw hand. 

 

refrein: 

Ogen die uitzien 

Woorden die wachten 

Handen die hopen 

Opbouwende krachten 

Liefde tot bloei 

 

Die mensen riep om op te staan 

Uit altijd bang zijn, altijd schuldig 

Vergeving maakte ongeduldig 

Hij wekt jouw voeten om te gaan. 

 

Die mensen raakte in hun pijn 

Verlangen werd door hem gelezen 

Nabijheid is een stil genezen 

Hij wil in jou bij mensen zijn. 

 
 
 
Michiel de Zeeuw  
Uit: In een land dichter bij zee 
Liturgiegids Kerk in actie 
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Vrijdag 9 maart 2018               Lezing: Jozua 4:15-5:1 

Weekthema: Ik geef je te eten 

 

 
Uit Tussentijds 

 
 

Oecumenische vesper  in de Westerkerk          19:30 uur 

Voorganger: Agnes Prins - van Dijk   Lezing: Johannes 6:4-15 

Piano: Truus van Ouden-van der Valk  
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Zaterdag 10 maart 2018     Lezing: Jozua 5:2-12 
 

Bloemschikking bij Johannes 6:4-15 Ik geef je te eten 
 

 
 

Het gaat over delen en ontvangen,  

ook in ons eigen leven.  

De kleur roze in de schikking betekent  

dat er al iets van het licht van Pasen doorbreekt.  

De zeven bloemen verbeelden  

de vijf broden en twee vissen,  

er is genoeg om te delen. 

De gebogen vingerblad 'handen'  

verwijzen naar het ontvangen. 

 

Kunnen wij dat in ons leven? 

 

 
Bron: 

http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/15_02_40dagentijd.php 
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Zondag 11 maart 2018             Lezing: Psalm 6 

4e zondag in de lijdenstijd ‘Laetare’ Verheugt u !         Klein-Pasen                   

Liturgische kleur: roze      

 

Overweging bij Johannes 6:4-15  
5 broden en 2 vissen. 

Het verhaal van vandaag speelt zich af ergens in de buurt van 

het meer van Galilea, op een berg. Een berg is in de bijbel 

vaak een bijzondere plaats, een plaats waar iets van God 

zichtbaar wordt. Denk bijvoorbeeld maar aan Mozes, die God 

ontmoet op de berg Horeb. Johannes vertelt ook iets over 

wanneer dit verhaal zich afspeelt. Het was kort voor het 

Joodse pesachfeest,  schrijft hij. Net zoals wij nu in de 

veertigdagentijd leven en toe leven naar de viering van het 

paasfeest deden de mensen dat toen ook.   

Jezus wordt al een aantal dagen achtervolgd door een grote 

groep van mensen die gehoord hadden dat Jezus op 

wonderbaarlijke wijze zieken zou hebben genezen. Daar 

wilden ze niks van missen! Gevolg was wel dat Jezus en zijn 

leerlingen op een afgelegen plek geconfronteerd werden met 

een grote groep mensen waarvoor in de directe omgeving niet 

zomaar eten voor  handen was. Er blijkt wel een jongetje te 

zijn die wat hij heeft wil delen. Maar wat heb je nu aan 5 

broden en 2 vissen als je duizenden mensen te eten wilt geven?  

Als wij het ‘Onze Vader’ bidden, bidden wij om dagelijks 

brood. Maar tot nu toe regent het nog niet iedere dag manna 

uit de hemel. Als er honger is in de wereld, of lijden, 

eenzaamheid of armoede, kijkt Jezus blijkbaar eerst naar ons. 

Wat hebben wij te bieden, waarvan kunnen wij delen? We 

kunnen dat beetje dat we hebben aanbieden, net zoals die 

jongen uit het verhaal. Ook al lijkt dat wat wij te bieden 

hebben veel te weinig om een rol van betekenis te kunnen 

spelen, God is in staat om onze kleine gaven te 

vermenigvuldigen en ons in te zetten in zijn koninkrijk. Als 

wij delen, vermenigvuldigt hij!    Lenneke van Kempen 
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Maandag 12 maart 2018          Lezing: Jozua 5:13-6:14 

 

Column n.a.v.Johannes 6:4-15  
In de prullenbak 

De normen ten aanzien van het laten staan van eten zijn 

onderscheidend voor de generaties. Mijn ouders hebben 

geleerd dat je nooit eten mocht weggooien, tenzij het geheel en 

al bedorven was. Ik ben van de generatie die leerde dat wat je 

zelf op je bord had geschept moest opeten, maar wat een ander 

daar had geplaatst mocht laten staan als je genoeg had. Mijn 

kinderen menen dat je eten altijd mag laten staan, en als eten 

dat over de ‘ten minste houdbaar tot’-datum is, het in ieder 

geval weggegooid moet worden. 

De menigte die Jezus te eten gaf lijkt van mijn generatie te 

zijn. De hoeveelheid vis bepaalde de mensen zelf, ze kregen 

zoveel als ze wilden, en daar was niets van over. De 

hoeveelheid brood bepaalde Jezus, en daar bleef veel van over, 

twaalf manden vol. Jezus zelf lijkt meer op de generatie van 

mijn ouders. Niets van het overgebleven brood mocht verloren 

gaan. Daarom moest het verzameld worden. Eten is eten, dat 

gooi je niet weg. 

Enkele jaren geleden was er een actie van de SIRE tegen 

voedselverspilling. Nederlanders kopen te veel eten, maken 's 

avonds meer klaar dan ze nodig hebben en gooien wat 

overblijft in de prullenbak. Dat werd zichtbaar gemaakt door 

mensen in beeld te brengen die een kwart van het voedsel dat 

ze kochten al in de supermarkt weggooide. 

Misschien is dat zo’n gek idee nog niet. Als ludieke actie, dan. 

Wanneer u bij de kassa staat, doe dan een zo realistisch 

mogelijk inschatting van welk deel van uw boodschappen voor 

de prullenbak bestemd is, en schenk dat – of de waarde 

daarvan - aan  de voedselbank. Daarmee toon je je een 

volgeling van Jezus, ten eerste door een ludieke actie uit te 

voeren, en ten tweede door de voedselverspilling tegen te 

gaan.                Hans Wierenga 
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Dinsdag 13 maart 2018       Lezing: Jozua 6:15-27 
 

 

 

Goede God, 

die de aarde gezegend hebt 

met alles waarvan wij leven, 

wij willen eerlijke rentmeesters 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 met recht Uw koninkrijk komen. Amen 

 
Jaap Zijlstra 
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Woensdag 14 maart 2018    Lezing: Jozua 7:1-15 
 
Vervolg van het verhaal ‘Jezus deelt brood en vis.’ van bladzijde 16 
 

Filippus schiet in de lach. 'Jezus, al had u een dikke 

portemonnee vol geld, dan was er nog niet genoeg geld om 

brood te kopen voor al die mensen. Kijk toch eens. Andreas zit 

aan de andere kant van Jezus. 'Kijk', wijst hij, 'daar zit een 

jongetje die wat eten bij zich heeft.' Andreas staat op en gaat 

naar het jongetje toe. Hij zakt door z'n knieën en praat met het 

jongetje. Even later komt Andreas met het jongetje aan de 

hand bij Jezus. Het is Aron. 'Mag ik jouw brood en je visjes 

delen, Aron?' vraagt Jezus. ' Alle mensen krijgen honger en de 

meesten hebben geen brood bij zich.' Aron knikt verlegen. 'Dat 

mag best', zegt hij zacht. Snel gaat hij weer terug naar zijn 

moeder. Ondertussen zijn alle mensen op het gras gaan zitten. 

Netjes in groepjes. Vol spanning kijk iedereen naar Jezus. Wat 

zal er gaan gebeuren? Ook Aron is heel benieuwd. Wat zal 

Jezus met zijn broodjes doen? Eerst dankt hij God voor het 

eten. Dan pakt Jezus een van de vijf broodjes van Aron en 

breekt het in stukken. De leerlingen mogen het brood uitdelen. 

Zo doet Jezus later ook met de vissen. Aron kijkt eens goed 

rond. Die broodjes van hem hadden toch allang op moeten 

zijn? De leerlingen blijven maar delen. Eindelijk stoppen de 

leerlingen met delen. ledereen heeft genoeg gehad. Na het eten 

moet er nog worden opgeruimd. Als er zoveel mensen blijven 

eten, dan valt er ook eten op de grond. En er blijft nog wat 

over. Gelukkig willen er wel mensen helpen met opruimen. Ze 

doen alles in manden. Aron is nieuwsgierig. Hoeveel manden 

zouden dat er zijn? Samen met zijn vader loopt hij naar de 

manden toe. Aron kan al goed tellen. Een, twee, drie... acht, 

negen... elf, twaalf manden vol brood. Verbaasd kijkt Aron 

naar zijn vader. Hoe kan dat toch? 

Hij had toch maar vijf broodjes en twee vissen?  

        
Bron: http://www.kindengeloof.nl/pasen04.html 
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Donderdag 15 maart 2018   Lezing: Jozua 7: 16-26 

 
 

 
 

 

God kan niet anders dan liefhebben 

in zijn evangelie drukt Johannes  

met een duizelingwekkende intuïtie 

in drie woorden uit wie God is 

God is liefde 

Alleen al met het vasthouden van 

die drie woorden komen we ver, heel ver 

Wat grijpt ons aan in die woorden 

Dat wij er deze indrukwekkende overtuiging in vinden 

God heeft Christus niet naar de aarde gezonden  

om wie dan ook te veroordelen 

maar met de bedoeling  

dat ieder mens zich bemind zou weten 

en een manier zou vinden 

om met God verbonden te zijn 

 
Frère Roger (van Taizé) 

Liturgiegids Kerk in actie 
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Vrijdag 16 maart 2018    Lezing: Jozua 8:1-13a 
Weekthema: Ik heb alles voor je over 

 

         
 

 
Uit Tussentijds 
 
Oecumenische vesper  in de Westerkerk          19:30 uur 

Voorganger: Paul Buis           Lezing: Johannes 12:20-33 

Piano: Truus van Ouden-van der Valk  
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Zaterdag 17 maart 2018             Lezing: Jozua 8:13b-29 
 
 

Bloemschikking bij Johannes 12:20-33 Ik heb alles voor je over 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loslaten gaat niet vanzelf. 

De tak in de grote vaas naar de kleine  

verbeeldt het loslaten,  

maar toch onlosmakelijk verbonden.  

In de hoogte 

de tak van de wederkerigheid 

Bron: 
http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/15_02_40dagentijd.php 
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Zondag 18 maart 2018   Lezing: Jozua 8:30-35   
5de zondag in de lijdenstijd ‘Judica’   Liturgische kleur: paars 

 

Overweging bij Johannes 12:4-25 Ik heb alles voor je over 
 

Jezus verklaart de zin van zijn dood met de woorden “Als een 

graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één 

graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht”.  

 

Heeft uw dood ook zoveel zin, kunt u zich afvragen. Wat kunt 

u bereiken met uw dood, dat u niet veel beter met uw leven 

zou kunnen bereiken? Zo bezien is uw dood toch snel zinloos. 

Maar daar heeft de dood geen boodschap aan. Ooit zult u alles 

moeten loslaten. Het maakt daarbij niet uit hoe goed het nu 

met u gaat, of hoe populair u bent. Zelfs al zou de hele wereld 

nu achter u aanlopen, de dag komt wanneer u zal zijn als een 

graankorrel die in de donkere aarde geplant wordt, in de hoop 

op nieuw en overvloedig leven. 

Met zijn uitspraak over een graankorrel wil Jezus ons echter 

niet iets meegeven over de zin van de dood, maar over de 

kunst van het leven. De kunst van het leven zou als God ons 

bedoeld heeft is dat wij leren loslaten, nu en elke dag 

opnieuw! Jezus zegt het in ferme taal, omdat wij zo’n 

diepgewortelde drang tot behoud van de status quo hebben: 

wij moeten ons leven haten. Als u iets haat, is het uw laatste 

keus en niet uw eerste. De status quo behouden dient het 

laatste te zijn waar wij aan denken, het mag pas aan de orde 

komen nadat alle kansen iets nieuws en beters te doen 

gepasseerd zijn. En als u dat niet wilt, denk aan al de mensen, 

relaties, bureaucratieën en samenlevingen in uw omgeving die 

zijn vastgelopen omdat ze te lang en te hard vasthielden aan 

wat ze al hadden en kenden.       

Leven is loslaten. Durft u het aan?            Hans Wierenga 
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Maandag 19 maart 2018            Lezing; Jozua 9:1-15 

 

Column n.a.v. Johannes 12:24  
 

Winnen en verliezen 

Wiskundigen hebben een analyse gemaakt van allerlei 

spelletjes, om te komen tot de beste strategieën. Zo hebben ze 

bepaald dat wie een spelletje boter, kaas en eieren begint altijd 

kan winnen, mits hij de juiste zetten doet. Bij ingewikkelde 

spelletjes zoals schaken zijn ze niet zo ver, maar verwachten 

ze dat ze ooit de toenemende rekenkracht van computers 

kunnen gebruiken om de perfecte strategie uit te dokteren. Als 

dat bij schaken ooit gebeurt, dan zal schaken net zo zinloos als 

boter, kaas en eieren zijn, want het zou bij voorbaat vast staan 

dat wit het van zwart zal winnen. 

Schaken is een typisch ‘win-lose’ spel: als de ene speler wint, 

verliest de andere, en andersom. Er zijn ook spelletjes die 

‘win-win’ strategieën toestaan, zoals – om even de wereld door 

een wiskundige bril te bekijken – een goed huwelijk, of de 

wereldhandel. De kunst van het leven bestaat uit het 

ontdekken van win-win strategieën, en daar uw energie aan te 

besteden. De grootste fout die u kunt maken is om win-lose 

strategieën toe te passen waar win-win mogelijk is. Helaas, 

want president Trump is een zelfverklaarde win-lose denker. 

Jezus laat zich niet door de wiskundigen beperken. Hij stelt dat 

noch het win-lose denken, noch het win-win denken ons 

verder helpt. Eigenlijk zegt Hij dat het denken in termen van 

winst en verlies veel te beperkt is. Als u gaat voor de winst zal 

u verliezen, en als u gaat voor het verlies zal u winnen, dus u 

krijgt nooit waar u voor gaat. Het is beter om gewoon te doen 

waartoe je op aarde bent, en dan volgen het verlies en de winst 

vanzelf. Als u een graankorrel bent, bent u bestemd om 

nieuwe graanplanten te produceren. Dan draagt u veel vrucht. 

Waartoe bent u op aarde bestemd?            Hans Wierenga 
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Dinsdag 20 maart 2018   Lezing: Jozua 9:16-27 
 
 
Heer, 

durven wij nog hardop dromen 

van wat het worden gaat, 

waar moord en doodslag 

aan de orde zijn 

breekt daar nog ooit een morgen aan 

van vriendschap en geluk, 

waar Kain dagelijks zijn Abel vindt 

en hem verslaat, 

zal daar een stad van liefde zijn, 

van vrijheid van geborgenheid van vreugde? 

 

God, help ons 

de hoop niet te verliezen 

en moedig bezig te blijven 

met wat onze hand 

dagelijks vindt om te doen 

hulp verlenen, vrede stichten. 

 

Laat die gezindheid bij ons zijn 

die ook bij Christus Jezus was, 

Hij heeft ons lief tot het einde 

door schuld en verschrikking heen, 

Hij geeft ons goed vertrouwen, 

een lofprijzing een lied, 

in ons geschonden bestaan 

belijden wij Hem als de Heer, 

de heelmaker, de man van vrede. 

 
Uit Inkeer gebeden van Jaap Zijlstra 
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Woensdag 21 maart 2018  Lezing: Jozua 10:1-15 
 

 

Intocht in Jeruzalem 
 

 

Bron; https://nl.pinterest.com/pin/570760952747715394/ 
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Donderdag 22 maart 2018            Lezing: Jozua 10:16-28 

 

 
De ezelruiter 

 

De ezelruiter! Kijk die ezelruiter.  

Is dit de intocht van een vorst?  

Dan mag je meer van hem verwachten!  

Dan komt wie veel had straks tekort,  

en krijgt wie niets had nooit meer dorst.  

 

De wonderdokter! Kijk die wonderdokter.  

Wie ziek is wordt op slag gezond 

Ons land zal straks een paradijs zijn.  

Het woord hosanna fluistert rond.  

Nu hoopt het hart. Nu zingt de mond.  

 

De vredeskoning! Kijk die vredeskoning.  

Geen zwaard, geen speer; met 

blote hand,  

gewoon met woorden brengt hij 

vrede.  

Hosanna krijgt de overhand.  

Nu glanst de hemel, bloeit het 

land.  

 

De ezelruiter! Kijk die 

ezelruiter.   

De meute aan zijn voeten lacht,  

en rolt een loper uit van jassen.  

Hosanna! Zing en dans en lach!  

Hosanna! Hoop is aan de macht!  

 
Tekst: Kurt  
vertaling: Rien van den Berg 
LB 54 
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Vrijdag 23 maart 2018             Lezing: Jozua 10:29-43 
Weekthema: Ik kom naar je toe 

 

 

 

 
Uit NLB 554 
 

Oecumenische vesper  in de Westerkerk            19:30 uur 

Voorganger: Dineke Buijs-Tigelaar  Lezing: Marcus 11:1-11 

Piano: Truus van Ouden-van der Valk  
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Zaterdag 24 maart 2018       Lezing: Jozua 11:1-15 

 

Bloemschikking bij Marcus 11:1-11 Ik kom naar je toe 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ontvangst in Jeruzalem’ 

 

De liturgische kleur is vandaag nog paars. 

Dat zien we aan het kleed en de bloemen. 

 

In de schikking zien we opgaande wilgentakken  

als opgeheven handen. 

Aan de voet verwijzen buxustakken  

naar de intocht in Jeruzalem. 

Door de takken heen verweven  

zijn kronkelwilg en anemonen, 

 

Symbool voor doorgeven en verbondenheid. 

Het doorgeven van de boodschap van Jezus, 

Als Helper en Inspirator. 

 
http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/15_02_40dagentijd.php 
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Zondag 25 maart 2018            Lezing: Marcus 11:1-11 
6dezondag in de lijdenstijd ‘Palmarum’ Liturgische kleur: rood /paars 

 

Overweging bij Marcus 11:1-11 Ik kom naar je toe 
 

Jezus nadert met zijn leerlingen Betanië en Betfage bij de Olijfberg. 

Ze zijn nu heel dicht bij Jeruzalem. Er zijn veel reizigers onderweg 

die tijdig in Jeruzalem willen zijn om zich te reinigen voordat het 

Pesachfeest begint.  

Jezus stuurt twee van zijn leerlingen vooruit. Hij vertelt hen precies 

wat ze kunnen verwachten. Ze zullen een jonge ezelin tegenkomen 

die nog nooit is bereden. Ze moeten dan zeggen “de meester heeft 

het nodig; hij zal het dadelijk weer terugsturen”. 

De leerlingen gaan op weg. Ze komen bij Betfage, waar de weg naar 

Jeruzalem buigt. En daar staat inderdaad een ezelsveulen. Ze maken 

het los. Enkele mensen zien het. De leerlingen zeggen hen wat Jezus 

heeft bevolen.  

En de mensen laten hen begaan. Was Jezus voor die mensen als een 

koning die een rijdier vordert? Waren ze onverschillig? Waren ze 

nieuwsgierig wat er zou gebeuren?  

De leerlingen worden enthousiast. Ze leggen hun kleden op het dier. 

Voor hen is Jezus een profeet, een koning. Hij komt naar je toe, 

Jeruzalem!Ze dalen met Jezus op de ezelin de Olijfberg af. De 

leerlingen spreiden takken uit over het pad om Jezus te eren. De 

geestdrift neemt toe en de leerlingen roepen: “Hosanna, gezegd is 

Hij die komt in de naam van de Heer!”. Ze citeren uit Psalm 118 om 

Jezus te belijden als de Zoon van David, de Messias die voor Israel 

zal zorgen. Jeruzalem moet weten dat de langverwachte Redder zijn 

intocht gaat maken. Zodat in de tempel dankoffers gereed gemaakt 

worden. 

Maar als Jezus Jeruzalem binnenkomt is er weinig belangstelling. 

Jezus vervolgt zijn weg naar de tempel. Hij neemt alles in 

ogenschouw. En keert dan, slechts begeleid door zijn leerlingen, 

terug naar Betanië, om daar de nacht door te brengen. 

 

Hoe verwacht jij Hem als Hij komt?     Dineke Buijs-Tigelaar 
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Maandag 26 maart 2018     Lezing: Marcus 11:12-25(26) 

 
Column n.a.v.Marcus 11:1-11 
 

Forens 

Heel mijn werkzame leven ben ik forens. Vroeg ik in de ochtend sta 

ik op, en niet al te lang daarna ben ik op weg naar mijn werk, ergens 

anders dan waar ik woon. Aan het einde van de dag – tijdens de 

opbouw van mijn carrière was dat soms ver in de avond – keer ik 

weer terug naar huis. Werk doe ik waar het meest effectief 

uitgevoerd kan worden, en thuis is de plek waar ik na gedane arbeid 

te midden van geliefden en vrienden kan relaxen. 

 

Marcus beschrijft Jezus als forens. Werken en relaxen zijn 

gescheiden. Hij doet overdag zijn werk in Jeruzalem, en wanneer het 

laat is geworden gaat Hij terug naar Betanië. De ene dag is zijn 

intocht, een volgende dag jaagt Hij de handelaren de tempel uit, op 

weer andere dagen gaat Hij met de priesters en schriftgeleerden in 

debat, of vertelt Hij gelijkenissen, maar telkens keert Hij naar 

Betanië terug. Ook de twaalf discipelen zijn forens, ze gaan samen 

met Jezus heen en weer. Op de eerste dag kiest Jezus een bijzonder 

vervoermiddel – een ezelsveulen, dat nog nooit door iemand bereden 

is. Dat heeft profetische betekenis. Maar op andere dagen is Hij 

gewoon te voet. Waarom, denkt u, zal Jezus de voorkeur hebben 

gegeven aan een nachtverblijf buiten Jeruzalem? Is niet Jeruzalem de 

plaats waar het allemaal gebeurt? Jeruzalem is toch ‘the place to be’! 

Dat kan wel zijn, maar vergeten wij dan niet dat de scheiding tussen 

werken en rusten een fundamenteel gegeven is, zo lang als de mens 

bestaat?  

 

Op de eerste dag wordt Jezus met gejuich binnengehaald, maar daags 

daarna zullen dezelfde mensen roepen “Kruisig hem”. Juist in de 

aanloop tot het kruis geniet Jezus van een plaats van rust.  

Ik wens u een rustige Stille Week toe.              

 

 Hans Wierenga 
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Dinsdag 27 maart 2018             Lezing: Psalm 7 

 
 

 

 

 

 

Vader, 

geef mij licht in mijn handen 

om uit te delen, 

licht in mijn ogen 

om een lach te ontlokken, 

licht in mijn oren 

om Uw stem te vernemen, 

licht op mijn tong 

om een vuur te ontsteken, 

licht in mijn hartstocht 

om liefde te zijn, 

licht in mijn denken 

om Uw dag te zien dagen, 

licht op mijn schouders 

om vrede te dragen, 

licht op mijn hoofd 

om een teken te zijn, 

licht in mijn lied 

om Uw goedheid te eren, 

licht in mijn tranen 

om mensen te troosten, 

licht in mijn hart 

om een lichtbron te zijn. 

 

 

Uit Inkeer gebeden van Jaap Zijlstra 
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Woensdag 28 maart 2018           Lezing; Marcus 14:1-11 

 

 

De Goede Week in beeld 

 

 

 

 
 

 
Bron: http://jivams.com/knutselen-voor-pasen-met-peuters/pasen-een-
kleurplaat-over-goede-week-knutselen-voor-pasen-met-peuters-rond-me/ 
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Donderdag 29 maart 2018         Lezing: Marcus 14:12-52 
Witte Donderdag 

 
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 de Paastuin van de schepping 

zingt het wie de tuinman is 

lelie in een 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 

alle tranen zal hij drogen 

sleutelbloem van t paradijs. 

 

Een viooltje blijft maar spelen 

dat het altijd lente was 

opgefleurd en uitgetogen 

zingt het door het groene gras. 

 

Fluit het kruid in klare tonen 

leve hoog de ereprijs 

hij het zaad de vrucht van liefde 

ridderspoor naar t paradijs. 

 

In de Paastuin bloeit het hooglied 

van verlangen bloemtapijt 

dat zijn kleur bewaart en doorbloeit 

hemelsbreed en aardewijd.     Uit: Witgewassen woorden,Sytze de Vries 
 

 

Dit jaar wordt The Passion uitgezonden vanuit De Bijlmer in Amsterdam.  
Live te zien om 20:30 uur bij EO-KRO NPO 1. 
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Vrijdag 30 maart 2018          Lezing: Marcus 14:12-52 
Goede Vrijdag    Liturgische kleur paars;rood(r.k.) 

 

    

 

Uit NLB 580 
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Zaterdag 31 maart 2018           Lezing: Genesis 1:1-2:4a 

Stille Zaterdag                   Liturgische kleur: paars, Paaswake: wit 

 

Bloemschikking bij Johannes 20:1-18 Ik geef je de toekomst 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 "De Heer is waarlijk opgestaan" 

 

De basis is wit. 

Wit, feest van het licht.  

Daarop in het midden een grafheuvel van mos.  

Daaromheen witte violen als open handen.  

Maria kon Jezus ook niet vasthouden.  

De open handen met het lichtje 

 

Bron: 
http://www.gereformeerdzierikzee.nl/bloemschikken/15_05_stilleweek_pasen.php 
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Zondag 1 april 2018 PASEN             Lezing: Marcus 16:1-8 
                       Liturgische kleur: wit 

 

Overweging bij Johannes 20:1-18 Ik geef je de toekomst 
 
Vroeg op de eerste dag van de week komt Maria uit Magdala bij het 

graf en ziet dat de steen was weggehaald. In verwarring loopt zij 

naar de discipelen van de Heer. Petrus en Johannes gaan met nu met 

Maria mee en constateren dat het graf leeg is. Vol onbegrip rennen 

deze leerlingen, die de Schrift nog niet hadden begrepen, terug naar 

huis. Maria kijkt wat beter in het graf en ziet twee engelen. “Waarom 

huil je?” “Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze 

Hem naar toe gebracht hebben.” 

 

Achter haar hoort Maria weer: “Waarom huil je, wie zoek je?” Dan 

zegt Jezus alleen maar: “Maria”. Deze stem wordt direct herkend. 

Ineens is alles weer goed geworden, er is weer perspectief, hoop op 

een betere toekomst. De discipelen worden door Maria op de hoogte 

gebracht en  gaan nu ook begrijpen dat de Schrift na drie moeilijke 

dagen vervuld is. Jezus heeft onze zonden op zich genomen en door 

zijn lijden en sterven ons weer rechtvaardig gemaakt in Gods ogen.  

 

Het graf is leeg, Hij is daar niet. Jezus heeft  door zijn opstanding de 

dood overwonnen. Maria en later vele anderen mogen zien dat Hij 

leeft. Ook wij kunnen Hem nu ontmoeten. Mary Elizabeth Frye heeft 

het zo prachtig beschreven in dit uit het Engels vertaalde gedicht: 

  Sta niet aan mijn graf, ween niet. 

  Ik ben er niet. Ik slaap niet. 

  Ik ben duizend winden die waaien. 

  Ik ben de diamanten glinstering in de sneeuw. 

  Ik ben het zonlicht op het rijpe graan. 

  Ik ben de zachte herfstregen. 

  Wanneer je ontwaakt in de stilte van de ochtend. 

  Ben ik de plotse vlucht omhoog. 

  Van stille vogels die vliegen in cirkels. 

  Ik ben de zachte sterren die schijnen in de nacht. 

  Sta niet aan mijn graf, huil niet. 

  Ik ben er niet. Ik ben niet gestorven.          Han Bik 


