
Alles komt goed?!
veertigdagentijdkalender 2022



Vooraf
De toekomst van de Heer is daar

en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid

als bruidegom en bruid.

De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid

zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

Lied 767: 1, 2

‘Alles komt goed.’ We zeggen deze woorden soms wel érg 
makkelijk tegen elkaar. Want we weten dat de realiteit weerbarstiger 

is. Het is niet altijd makkelijk om te geloven in een hoopvolle 
toekomst. Zeker niet in een geteisterd land als Libanon, het land dat 

centraal staat in de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.

Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe 
wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij 

vraagt ons daar nu al iets van te laten zien. Door er voor elkaar te zijn 
geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goed komt.

De voorkant van deze kalender verbeeldt die woorden: de (levens-)
weg omzoomd door de symbolen Alfa en Omega. Vanuit de verte 

straalt het licht van een hoopvolle toekomst ons al tegemoet -  
hoop die alles te maken heeft met het vreugdevolle feest van 

Pasen. Als teken van het Leven dat de dood overwint, ontspruiten 
langs de levensweg al wat jonge takjes.

Deze veertigdagentijdkalender neemt je mee op weg naar Pasen. 
Voor iedere dag is er een bijbeltekst met een korte overdenking, 

een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag te 
gaan, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen.

Een gezegende tijd op weg naar Pasen toegewenst!

Op de hoogte blijven van de nieuwste inspiratie bij de Veertigdagentijd? Abonneer je 

op de wekelijkse Petrus-nieuwsbrief, via petrus.protestantsekerk.nl/nieuwsbrief



Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

Wees Gij mijn vrijheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

Lied 263

Beluister een bewerking van dit lied op 
petrus.protestantsekerk.nl/weesjijmijntoevlucht



2 t/m 5 maart 
Hanneke Ouwerkerk is predikant van de 
Protestantse Gemeente Schoonhoven en  
Willige Langerak.

7 t/m 12 maart 
Hester Smits is predikant van de  
Protestantse Gemeente Leiderdorp.

6, 13, 20, 27 maart, 3, 10 april 
Iwan Dekker is theoloog en senior fondsenwerver  
bij de Protestantse Kerk.

14 t/m 19 maart 
Jan A.W. Verhoeven is predikant van de hervormde 
wijkgemeente (b.a.) van de Protestantse Gemeente 
Krimpen aan den IJssel en voorzitter van het 
hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.

21 t/m 26 maart 
Anne-Meta Kobes is predikant van de federatie 
Doopsgezind-Gereformeerd Ameland. Daarnaast 
is ze redactielid van Laetare, het oecumenisch 
tijdschrift rond liturgie & kerkmuziek.

28 maart t/m 2 april 
Pieter Versloot is predikant in de Martinikerk  
in Groningen en sinds begin 2021 de eerste 
Groningse stadspredikant.

4 t/m 9 april 
Klaas van der Kamp is classispredikant van de  
classis Overijssel-Flevoland.

11 t/m 17 april 
Marco Batenburg is predikant van de Sint Janskerk 
in Gouda en preses van de generale synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland.

De schrijvers  
van de meditaties



Hoe werkt het?
Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via kerkinactie.nl/vasten. 
Elke dag kun je zien welke ‘stap’ we die dag met elkaar zetten, 
bijvoorbeeld door een kaartje te sturen naar iemand die eenzaam 
is of door een dag geen vlees te eten. Daarbij geeft Kerk in Actie 
steeds een tip of inspiratie. Je bepaalt zelf hoe lang je meedoet, 
het is je eigen ‘tocht’ naar Pasen. 

Sparen en besparen
De acties leveren twee tot drie keer per week geld op voor 
jongeren in Libanon. Een week geen vlees eten levert al snel een 
aantal euro’s per avond op. Via kerkinactie.nl/vasten wordt in beeld 
gebracht hoeveel de deelnemers met elkaar hebben bespaard.

Vast mee  
op weg naar pasen

Lees op kerkinactie.nl/vasten hoe je mee kunt doen met de vastenactie.

De vastenactie van Kerk in Actie is een ‘wandeling’ op weg naar 
Pasen, aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid. 
Door mee te doen met de vastenactie draag je bij aan het 
40dagentijdproject ‘Kansen voor jongeren in achterstandswijk  
in Beiroet’, Libanon. 



In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn 
de problemen niet te overzien. Werkloosheid, armoede, geweld 
en gebrek aan goed onderwijs ontnemen jongeren elk perspectief 
op een betere toekomst. 

Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt kwetsbare tieners 
uit deze wijk op. Ze kunnen er huiswerkbegeleiding krijgen, een 
vaktraining, psychosociale hulp en ze kunnen er terecht voor 
een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Manara biedt een veilige 
plek, en geeft de tieners een stevige steun in de rug, op weg naar 
de toekomst.

Help mee en geef via de QR-code of maak je
bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Pasen.

  Kansen Voor jongeren  
  in achterstandswijK in Beiroet  



Want de jaren van mijn volk
zullen zijn als de jaren van een boom;
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten
van het werk van hun handen.

JesaJa 65:17-25

Eik, olijfboom, ceder, terebint, vijgenboom, en 
nog veel meer. In de Bijbel gaat het regelmatig 
over bomen. Mirjam van der Vegt maakte er 
vijftig Bijbelse meditaties over voor de podcast 
‘Leren van bomen’. In het begeleidende boek 
schrijft ze: “Bomen rennen niet van hot naar 
her, maar groeien rustig en gestaag, volgens 
het ritme dat in de schepping is gelegd.”

De podcast beluisteren? Ga naar 
lerenvanbomen.nl en meld je aan!



In de vastenactie van Kerk in Actie staat elke week een van de 
zeven werken van barmhartigheid centraal:

De gevangenen bezoeken 
Vanaf Aswoensdag bidden we voor gevangenen en voor mensen 
die gevangen zijn in hun eenzaamheid, of gevangen in een 
verslaving. 

De hongerigen eten geven
Deze week eten we sober: we eten geen vlees  
en proberen niet te snoepen. 

De zieken verzorgen
Stuur deze week bemoedigende kaartjes naar mensen  
die ziek zijn of het moeilijk hebben.

De naakten kleden
Koop deze week geen nieuwe kleding of luxe spullen,  
en deel uit van de spullen die je hebt. 

De vreemdelingen herbergen 
Geen huis is geen warmte. Zet de verwarming thuis eens wat lager 
en trek een dikke trui aan. 

De dorstigen drinken geven
Laat dat wijntje even staan, drink een week geen alcohol. Of drink 
deze week geen limonade, sap of frisdrank, maar water of thee. 

De doden begraven
Steek elke dag een kaarsje aan voor mensen die wereldwijd zijn 
omgekomen door honger, rampen of geweld. 

Zeven werken  
van barmhartigheid

“Want Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en 
jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen 
mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

Matteüs 25:35-36



De gevangenen bezoeken 

Vanaf Aswoensdag bidden we voor 
gevangenen en voor mensen die 
gevangen zijn in hun eenzaamheid,  
of gevangen in een verslaving. 

Kijk voor tips op kerkinactie.nl/vasten



In de Kronieken van Narnia (C.S. Lewis) wordt verteld hoe de Leeuw 
Aslan, beeld van Jezus, de Witte Tovenares verjaagt. Zij houdt het 
land Narnia in de greep, waardoor het altijd winter is. Wie haar 
tegenstaat, wordt veranderd in een beeld van steen. Totdat Aslan 
komt, en de sneeuw begint te smelten, de bloemen bloeien en de 
vogels weer zingen. Met zijn adem blaast hij de stenen beelden 
tot leven. Herschepping. En zo bidt David om een zuiver hart. Om 
herschepping van zijn harde, versteende hart. Het is een gebed 
voor de Veertigdagentijd. Ik keer in tot mijzelf, en leg mijn hart open 
voor de Heer. Zoals God orde schept in de chaos van de oervloed, 
zo schept Hij zuiverheid in de chaos van ons menselijk leven.

Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest,  
maak mij standvastig.

donderdag 3 Maart 2022
Lezen: Psalm 51:1-14, Schep een zuiver hart

Psalm 51 van Psalmen voor Nu (Schone start), of in de versie van Opwekking 
811 (Witter dan sneeuw), of in de bewerking van Sietze de Vries.

‘Lamp die in mij te wiegen hangt, naam die mij woorden zacht 
leert spreken’, zo dichtte Maria de Groot (NLB 548). En Jezus zegt: 
‘Als je bidt, kom dan je binnenkamer in.’ Ergens in je binnenste, 
je ziel, is een ruimte waar ontmoeting plaatsvindt. Waar gebeden 
wordt, gezwegen en geluisterd. Bidden is niet zomaar uiten wat in 
je opkomt, maar een gerichtheid op God en Zijn koninkrijk. Juist 
daarom leert Jezus ons een gebed, waarin dat bijna als vanzelf 
gebeurt. In het Onze Vader wordt je hart en worden je gedachten 
al biddend gericht. Alsof er iets in jezelf tot zwijgen wordt 
gebracht en de woorden van Jezus in je binnenkamer tot spreken 
komen. Misschien is bidden wel eerder luisteren dan spreken.  
Of, zou je kunnen zeggen, God laten spreken in je binnenkamer.

Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden.

woensdag 2 Maart 2022, aswoensdag
Lezen: Matteüs 6:1-13, Bidden in het verborgene

  Matteüs 6:9

Oefen eens deze eenvoudige vorm voor je gebed in deze Veertigdagentijd: 
begin in stilte, en spreek daarna hardop het Onze Vader uit.

  PsaLM 51:12



staPPen
∞  Bevestig de takken met spijkers of 

schroeven aan de houtschijf. Plaats 
de schijf op het dienblad. 

∞  Plak de eieren - verdeeld over de 
takken - vast.

∞  Versier de takken met plukjes 
hortensia (zoals in voorbeeld) of 
gebruik voorjaarsbolletjes die met 
het lijmpistool vastgemaakt kunnen 
worden. Vul de lege plekjes op met 
wat mos. 

∞  Hang de paashangers en vogeltjes 
in de takken

∞  Zet een paar waxinelichtjes in 
glazen potjes op de houtschijf 
naast de ‘boom’, voor extra sfeer.

maak je eigen 
paasstuk 

Benodigdheden
•  dienblad/plateau
•  houtschijf
•  mooie tak/takken
•  hamer en spijkers
•  lijmpistool  

(warme lijm)
•  hortensia  

of eventueel 
voorjaarsbolletjes

•  tillandsia/mos
•  paaseitjes en 

vogeltjes
•  extra: leuke 

paashangers, 
waxinelichtjes

  geef Licht!  

Bekijk de video bij dit paasstuk op  
petrus.protestantsekerk.nl/paasstuk



“Ik was 2 jaar toen ik met mijn familie uit Syrië naar Libanon kwam. 
We wonen in een klein appartement in Bourj Hammoud. We hebben 
het niet breed, maar ik ben blij dat ik gewoon naar school kan. In 
jongerencentrum Manara krijg ik hulp bij mijn huiswerk en ik ga 
samen met vrienden naar sportactiviteiten en bijbelstudies. Ook krijg 
ik psychische hulp en een vaktraining timmeren. Hierdoor kan ik nu 
wat geld verdienen door klussen te doen. Het is ongelooflijk hoe 
enorm ik hier geholpen wordt. Het is mijn droom om later dokter te 
worden. Daarvoor moet ik eerst nog veel diploma’s halen. Door alle 
hulp ben ik op de goede weg. Een leven zonder het Manara kan ik me 
niet meer voorstellen.”

hamdan (17)

  ‘iK zou hier het liefst  
  al mijn tijd doorBrengen’  

Lees het hele verhaal van Hamdan op 
kerkinactie.nl/hamdan en geef via de QR-code.



Bij deze woorden denk je meteen aan Genesis. Johannes wil dat 
wij denken aan het scheppingslied en die allereerste verhalen over 
God en mensen. Aan de verhalen over hoe deze wereld bedoeld 
is. Dat is geen moment in de geschiedenis, maar een kwaliteit 
én een mentaliteit. Over hoe de mens en de wereld in beginsel 
bedoeld zijn: als een ‘toffe’ samenleving van God met ons. In deze 
Veertigdagentijd weten wij dat het ook anders gebeurt. Dat het 
een broos evenwicht is als het gaat om wat goed is, en wat pijnlijk 
of verdrietig. En steeds zoeken we samen naar dat ‘beginsel’ van 
wat God bedoeld heeft en Jezus belichaamt: dat het leven goed 
is, ondanks alles.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God 
en het Woord was God.

Maandag 7 Maart 2022
Lezen: Johannes 1:1-18, In het begin

Praat eens met God over waar je dankbaar voor bent.

Aan het begin van de Veertigdagentijd lopen we met Jezus de 
woestijn in. Na veertig dagen zwerven, zonder voedsel, meldt 
zijn tegenspeler zich op het toneel. Tot drie keer toe wordt Jezus 
door hem uitgedaagd. Het lijkt bijna op sarren. Als Jezus echt de 
Zoon van God is, dan is Hij toch zeker in staat een steen in brood 
te veranderen? Of dan wil Hij toch zeker wel de macht op aarde? 
Jezus gaat er niet in mee. Veertig dagen vasten hebben Hem nog  
dichter bij Zijn doel gebracht: alles loslaten en zich volledig 
aan God toevertrouwen. Daarmee is Lucas 4 een uitdagende 
openingstekst op de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Durf je 
het aan om alles los te laten en je veertig dagen op God te richten?

De mens leeft niet van brood alleen.

zondag 6 Maart 2022
Lezen: Lucas 4:1-13, Alles loslaten

  Lucas 4:4

Doen: Pak een leeg vel A4 en schrijf op waar je je tijd mee vult. Wat kun je 
loslaten om bewuster met God te leven in deze Veertigdagentijd?

  Johannes 1:1



Bezinning op een Pelgrimspad 
Drenthe en hunebedden. Vroeger goed voor een ietwat 
saai schoolreisje, nu een belangrijk punt op de toeristische 
kaart. Zo’n vijfduizend jaar geleden werden de hunebedden 
gebouwd als grafkamer. Wie op zoek is naar een wandelroute 
met momenten van bezinning onderweg kan het Pelgrimspad 
Odoorn lopen, een wandelroute van 9,5 (of 6,5) kilometer. De 
route is uitgezet door twee leden van de Vrijzinnige Kerk Odoorn 
en start en eindigt bij de kerk. De tocht voert een stukje door het 
mooie dorp en gaat dan verder door weilanden, langs akkers, 
grafheuvels en een hunebed.

Lees de routebeschrijving op petrus.protestantsekerk.nl/pelgrimspad



Als we in het boek Daniël lezen over de eindtijd, horen we daar van 
het visioen van een man met ogen als fakkels van vuur, van wie de 
armen en voeten glanzen als gepolijst koper. De Openbaring van 
Johannes hoort net als Daniël tot het genre dat toekomst openbaart. 
Daarvoor worden beelden gebruikt die in de gemeente leven. Zij 
geven de gemeente moed. Onze Heer komt. God laat ons niet 
alleen. Apocalyptische beelden hebben hun plek in de adventstijd 
omdat wij, zoals wij ons verheugen op de komst van onze Heer, ons 
ook op Zijn wederkomst verheugen. Misschien gebruiken wij andere 
beelden: een roos die bloeit in de winter, licht dat straalt in het 
donker. Ze zeggen ons alle, dat ons een nieuwe toekomst wacht.

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: 
‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ 

woensdag 9 Maart 2022 - Biddag
Lezen: Johannes 1:29, Daar is het lam van God

Tip: Breng een bezoek aan de kathedraal in Gent en bekijk het prachtige 
altaarstuk ‘De aanbidding van het Lam Gods’.

Als je elkaar niet kent en je komt elkaar ergens tegen, is de eerste 
vraag meestal: ‘Wat doe je?’ Een pijnlijke vraag als je afgekeurd bent 
of werkloos, zo vertelde een gemeentelid. Waarom stellen we niet 
een veel opener vraag: ‘Hoe is het met je?’ of ‘Wie zeg je zélf dat je 
bent?’ Dan komt er een antwoord én een gesprek dat verrassend 
is, zoals bij Johannes: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn.’ Het 
‘ik’ van Johannes vertelt een verhaal dat bij Jesaja klinkt en bij Jezus 
verder gaat. Johannes plaatst zichzelf in die geschiedenis. Zijn 
stem is de herinnering aan Jesaja en de voorbode van Jezus. Het is 
een ‘ik’ zoals in 2015 in Parijs klonk in ‘ik ben Charlie’ en in 2020 in 
Amerika ‘ik ben George Floyd’. Stem van hoop en toekomst.

‘Maar wie bent U dan?’ vroegen ze Hem. ‘Wij moeten  
antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben  
– wie zegt U zelf dat U bent?’ 

dinsdag 8 Maart 2022
Lezen: Johannes 1:22b, Wie zegt U zelf dat U bent?

Johannes 1:22

Wie zeg je zelf dat je bent, als gelovig mens? 
Kun je het in één woord vangen?

Johannes 1:29



Houd 
elkander vast 
Houd elkander vast,
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.
Die ons maakte uit niets,
laat niet varen
het werk van Zijn handen.

Van Hem is de toekomst,
kome wat komt,
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

Houd elkander vast, 
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.
Hoor een stem:
“Ik maak alle dingen nieuw,
ik zal de tranen uit je ogen wissen
en de dood zal niet meer zijn.”

Van Hem is de toekomst,
kome wat komt,
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

huuB oosterhuis

Beluister dit lied via 
petrus.protestantsekerk.nl/houdelkandervast



Jezus is boos. We lezen het vaker in de evangeliën, zoals bij 
de rouwklagers in het huis van Jaïrus: die gooit Hij eruit. Zijn 
hartstocht en Zijn missie maken dat over Jezus ook wordt verteld 
als een man die zich kwaad maakt en zijn grenzen stelt: Gods 
grenzen. Dit verhaal over de geldwisselaars in de tempel zet ook 
wel aan het denken. De kerk wordt nu ook regelmatig gebruikt 
voor allerlei markten: rommelmarkt, kerstmarkt, boekenmarkt, 
kledingmarkt … Vaak is de opbrengst voor de gemeente of een 
goed doel. Is dat dan wel de bedoeling? Het schuurt toch wel een 
beetje: de kerk waar je een kaarsje aan kunt steken en de duiventil 
tijdens een markt. Of kan dat naast elkaar bestaan? Ik zou zeggen 
van wel, maar het is mooi dat een bijbelverhaal ons ongemakkelijk 
maakt of aan het denken zet.

Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!

vriJdag 11 Maart 2022
Lezen: Johannes 2:13-25

Welk bijbelverhaal raakt aan jouw passie voor geloof?

Bij het woord ‘Kana’ denk je aan de bruiloft te Kana. Johannes 
plaatst dit verhaal helemaal aan het begin van zijn evangelie. Want 
daar, tijdens een huwelijk, laat Jezus Zijn grootheid zien. Of zoals 
in de Statenvertaling staat: ‘Zijn heerlijkheid’. In het lied ‘Bron van 
liefde, licht en leven’ van André Troost verwijst het derde couplet 
naar het wonder in Kana: ‘Bron van liefde, licht en leven, laat uw 
vreugde in ons zijn; is de blijdschap weggebleven, liefde maakt 
van water wijn.’ Troost geeft een wending aan die grootheid: 
daar bij het huwelijk vierde de liefde hoogtij, dat is wie Jezus is 
en dat maakt water tot wijn. En dat is ook een zegen: ‘Al zou ons 
de vijand haten, al gaat zelfs de liefste heen, liefde zal ons nooit 
verlaten: Gij laat ons geen dag alleen.’

Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij 
toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. 

donderdag 10 Maart 2022
Lezen: Johannes 2:1-12

Johannes 2:11

Tip: lees of zing Lied 793 (melodie: ‘Wat de toekomst brengen moge’)

Johannes 2:16B



“Ik vluchtte met mijn familie voor het oorlogsgeweld in Aleppo. 
We kwamen terecht in Beiroet. Ik kon niet goed verder met 
school. Nu probeer ik via staatsexamens mijn middelbare school 
af te ronden. In jongeren centrum Manara krijg ik daar hulp bij. Dat 
is echt fijn, want af en toe dreig ik de moed te verliezen. Ik kan 
hier al mijn creativiteit kwijt: ik teken, schilder, film en monteer. 
Later wil ik graag bedrijfskunde studeren, misschien wel in Nieuw-
Zeeland. Via vluchtelingen organisatie UNHCR kreeg mijn familie 
de uitnodiging om daar een nieuw leven te beginnen. We hopen 
snel te vertrekken. Waar ik ook terechtkom: wat ik bij het Manara 
geleerd heb, zal ik nooit vergeten.”

farug (18)

Lees het hele verhaal van Farug op 
kerkinactie.nl/farug en geef via de QR-code.

  ‘wat iK hier geleerd heB,  
  zal iK nooit Vergeten’  



Als Gij niet zijt
de grond waarop ik sta
de bron waaruit ik put

de einder waarheen ik ga –
als Gij niet zijt

waar blijf ik dan
in tijd en eeuwigheid?

Lied 926

Uit Vaste grond, uitgave Protestantse Kerk 2021

Vraag deze uitgave gratis aan via  
petrus.protestantsekerk.nl/vastegrond



Het Loofhuttenfeest wordt uitbundig gevierd in Jeruzalem. Tijdens 
het feest maken de mensen elke dag een tocht naar de bron van 
Siloam, waar de priester een kruik vult en deze bij terugkomst in 
de tempel uitgiet over het altaar. Zoveel water ineens! Maar hoe 
overvloedig ook, dit water komt niet uit bron van écht leven – 
stelt Jezus. In de tempel, het absolute centrum van de religiositeit, 
roept Hij het uit: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!’ 
Dan zullen er uit die mens rivieren van levend water stromen. Het 
zoemt en het gonst rondom Jezus: wie is deze man? En waarop 
doelt hij? Een bron van levend water in de mens zelf: je hoeft er 
geen tocht voor te maken. De God van het leven is tastbaar nabij.

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in 
Mij gelooft. 

vriJdag 25 Maart 2022
Lezen: Johannes 7:37-53, Rivieren van levend water

Zou jij nieuwsgierig gaan kijken en luisteren naar zo’n man met een 
nieuw verhaal? Of liever niet?

Ieder jaar is het weer de kunst om de Veertigdagentijd, de Stille 
Week en Pasen ‘als nieuw’ te beleven. Als het christelijk geloof jou 
vertrouwd is, weet je al waar het op uitloopt: het feest van licht en 
opstanding. Het komt weer goed, zelfs meer dan dat. Maar hoe 
lees je de tekst van vandaag als je geen weet hebt van de verdere 
verhaallijn? De omstanders die Jezus in dit stuk aanhoren, luisteren 
met afschuw: ‘Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!’ 
Zeker het drinken van het bloed gaat lijnrecht in tegen de spijswetten 
die met klem aan hun voorouders gegeven waren. Kunnen die 
eerste hoorders al zien dat het om beeldtaal gaat? Wij lezen het 
als verwijzing naar de wijsheid die Jezus schenkt door zichzelf. 
Die wijsheid mag genuttigd worden en geeft leven, naar God toe.

Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, 
blijft in Mij en Ik blijf in hem.

donderdag 24 Maart 2022  
Lezen: Johannes 6:52-71, Eet mijn lichaam, drink mijn bloed

Johannes 6:56

Wat of wie ben je gaandeweg met andere ogen gaan bekijken?

Johannes 7:38



Vandaag is een nieuwe dag
om lief te hebben,
te omarmen,
te luisteren,
te vertrouwen
en alles te verwachten.
Schenk mij een open geest
om uw gunst te ontvangen.

MirJaM van der vegt

lerenvanbomen.nl



Pas als het erop aankomt in het leven wordt duidelijk wat je aan 
iemand hebt. Daar kan de Anglicaanse priester Andrew White 
over meepraten. Hij was jarenlang voorganger in St. George, 
een kerk in Bagdad. Ontvoering, moord, intimidatie en armoede 
waren in zijn gemeente aan de orde van de dag. “We ontdekten 
pas dat Jezus alles was wat we nodig hadden toen Hij de enige 
was wat we over hadden”, zei hij. Toen het erop aankwam met 
hun broer werd voor de zussen van Lazarus duidelijk wat ze aan 
Jezus hadden. Hij drong de dood terug bij Lazarus. Ze ontdekten 
pas echt wat ze aan Hem hadden toen Hij zelf opstond: In Zijn 
opstanding is de dood overwonnen. Lazarus kreeg er wat tijd 
bij. Jezus’ opstanding bracht meer: die werd voor velen een 
bruggenhoofd naar een eeuwig verblijf bij God. 

Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.

donderdag 31 Maart 2022
Lezen: Johannes 11:1-27, Wat heb je aan Jezus?

Wat vind je van de uitspraak van Andrew White?

Er is een belangrijk verschil tussen horen en luisteren: horen is 
geluid waarnemen. Luisteren is geluid waarnemen en het geluid 
volgen: je houdt je aandacht gericht op het geluid. Een schaap dat 
luistert, houdt zijn aandacht bij de herder en volgt de herder. “Mijn 
schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij”, zegt 
Jezus. Horen is iets wat je wel of niet kunt. Niet kunnen horen los  
je op met een hoortoestel. Wel of niet kunnen luisteren los je niet  
op met een luisterapparaat. Luisteren moet je leren. Geloven is leren 
luisteren. Elke dag je aandacht richten op de Herder en Hem je 
vertrouwen geven. Maar het volk besluit niet naar Hem te luisteren 
(10:26). Het kiest ervoor andere stemmen te volgen. Volgens 
Jezus loopt het dan een grote toekomst mis: het eeuwige leven.

Mijn schapen luisteren naar mijn stem.

woensdag 30 Maart 2022
Lezen: Johannes 10:22-33, Geloof en ongeloof

Johannes 10:27a

Wat levert luisteren naar Jezus je op?

Johannes 11:25B



“Ik denk dat God het beste met mij voorheeft. Dat betekent 
niet dat alles altijd goed zal gaan. Er zullen vast ook moeilijke 
momenten komen. Maar dan wil ik erop vertrouwen dat God alles 
ten goede zal keren. Ik ben nog jong en misschien overkomt mij 
nog van alles. Ik hoop dat ik dan naar de langere termijn zal kijken: 
naar een mooie toekomst die God in Zijn hand zal houden.”

studente eunice rinK

Lid van de protestantse wijkgemeente Jacobikerk in Utrecht



Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land. 

Lied 913:1

Beluister het lied op 
petrus.protestantsekerk.nl/
watdetoekomst



De leerlingen zullen dat beeld nooit meer zijn kwijtgeraakt.  
Jezus gaat voor hen door de knieën en wast hun voeten. 
Beschamend omdat ze zich daar allemaal te groot voor achten. 
Jezus maakt wat hier gebeurt tot een gelijkenis: “Ik heb een 
voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie 
ook doen.” (13:15). Als Jezus zijn leerlingen dient, als Hij ons dient, 
zouden wij dan elkaar niet dienen? De minste zijn, het goede 
zoeken voor de ander? Overbodig om te zeggen dat dat niet de 
makkelijkste weg is. Beschikbaar zijn, het goede zoeken voor de 
ander, elkaar dienen door de liefde. Je leert het ook alleen door je 
steeds weer op Jezus te richten. Hij heeft het ons voorgedaan,  
als een voorbeeld om na te volgen.

Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen…

donderdag 14 aPriL 2022
Lezen: Johannes 13:1-10, Jezus wast de voeten van de leerlingen

Hoe ben jij dienstbaar in deze wereld?  
Welke rol speelt de dienst van Christus aan ons daarin?

Een verschrikkelijk tafereel. Jezus wordt gegeseld, bespot en 
tentoongesteld aan een woedende menigte. Intussen raakt Pilatus 
steeds meer overtuigd van Jezus’ onschuld, maar durft geen 
weerstand te bieden aan de schreeuwende menigte. Angstig voor 
zijn eigen positie. En zo struikelt het recht hier op de straat, de 
hardste schreeuwers krijgen hun zin. “Weg met hem, aan het kruis 
met hem.” Het proces van Jezus is een schijnproces. Tot op de dag 
van vandaag zijn over deze hele wereld situaties waarin rechters 
zich laten manipuleren en geen recht spreken. Tegelijk wordt juist 
in het evangelie van Johannes duidelijk dat het onrecht niet het 
laatste woord heeft. In Jezus wordt God zelf onderworpen aan 
zo’n schijnproces. God komt middenin het onrecht - om het op de 
Paasmorgen van binnenuit open te breken. 

‘Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!’

woensdag 13 aPriL 2022
Lezen: Johannes 19:1-16, Koning van de Joden

Johannes 19:15

Bid vandaag voor situaties van onrecht in deze wereld.

Johannes 13:5



Ik wil zingen 
God, ik wil zingen van vreugde,
mijn hart juicht in mij!
Want door Uw liefde, Heer,
door Uw trouw,
ben ik gered.

Wat kan mij nog schaden?
Voor wie moet ik mij nog bewijzen?
U hebt mij aanvaard,
U draagt mij op vleugels als een adelaar;
ik kan niet vallen.

Geef mij Uw liefde Heer,
Vul met Uw liefde mijn hart en ziel,
mijn verstand en mijn kracht.

God, U wil ik liefhebben,
U en de mens naast mij,
de naaste die U liefheeft als mij.

Amen

hette doMBurg

Uit Medemens 6, uitgave Kerk in Actie 2018


