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Sta op
Veertig dagen om stil te staan en op te staan. De 

40dagentijd is er inderdaad ook om stil te staan. Niet om bij 

de pakken neer te gaan zitten, maar wel om stil te staan en 

ons te bezinnen op ons leven. Op onze relatie met God en 

op onze roeping in de wereld. Neem de tijd om stil te staan.

Bij situaties van onrecht en verdrukking is het makkelijk 

om je mond te houden en mee te gaan met de massa. 

Sta op, want het kan anders. Slavernij is niet iets van 

honderden jaren geleden, er zijn nu meer slaven 

dan ooit op de wereld. Miljoenen kinderen, vrouwen en 

mannen worden mishandeld, verkracht en uitgehongerd 

op boerderijen en vissersboten, in bordelen en fabrieken. 

International Justice Mission (IJM) pakt slavernij aan op alle 

niveaus, van lokaal tot internationaal. Ze bevrijden slaven, 

ze zorgen ervoor dat slaveneigenaren de gevangenis 

ingaan en ze zorgen ervoor dat slavenhandel voorgoed 

kapot gemaakt wordt. 

Dit jaar ligt er een vernieuwd 40dagentijd-boekje voor je 

klaar. Het is bestemd voor de hele gemeente, jong en oud. 

Erg mooi hoe we dit resultaat met elkaar hebben mogen 

bereiken. Er zijn ook activiteiten voor jong en oud, bedoeld 

om andere gemeenteleden te ontmoeten, bewustwording 

te creëren voor het IJM-project en geld in te zamelen voor 

het project. Bent u er ook bij? Sta op!

Namens de ZWO-commissie, 

Geanne Stoffer 

(ZWO-diaken)

Maak ons hart onrustig
(Schrijvers voor gerechtigheid)

I N L E I D I N G

Week 1
GREET VAN EMOUS - 
VAN BEEK
Veel mensen kennen mij als diegene 

die vaak hard loopt. Ik ben graag in 

gezelschap van andere mensen. Ik 

houd van de bergen, natuur, sport en 

ga geen uitdaging uit de weg. Samen 

met God, die mij elke keer laat zien 

dat geen berg te hoog is. 

Week 7
MARIUS VIERWIND
Mijn naam is Marius Vierwind en ik ben 

getrouwd met Emmy. Samen hebben 

we een zoon: Samuel. Bovendien 

zijn we in blijde verwachting van ons 

tweede kindje. Net als veel lezers van 

dit boekje ben ik geboren en getogen 

in Putten. Ik ben opgegroeid in alle 

vrijheid en met het Woord van God.

Week 8
RUBEN VLOT
‘Recht doen’ heeft door de jaren heen 

een steeds grotere betekenis in mijn 

leven gekregen. Werken voor IJM 

(International Justice Mission) voelt 

elke dag weer als een voorrecht. Ik 

vind het onbestaanbaar dat er op dit 

moment -  meer dan ooit - nog zoveel 

mensen leven in slavernij.

Week 2
CONNY RUITENBERG
Mijn naam is Conny Ruitenberg,  

getrouwd met Henk, moeder van 

drie volwassen kinderen en oma van 

Lucas. In het dagelijks leven ben ik 

schoolleider en ik mag voorzitter zijn 

van de kerkenraad. 

Week 3
ALEX MEILING
Mijn naam is Alex Meiling, 43 jaar oud 

en getrouwd met Marrian. Wij hebben 

drie kinderen: Isa, Niek en Lex. We 

zijn sinds ons trouwen in 2002  lid van 

de Andreaskerk. Marrian en ik draaien 

al een aantal jaren mee in de leiding 

van Follow (catechese).

Week 4
ROBERT VAN BEEK
Je zult me misschien wel kennen 

als de persoon die basgitaar/cajon 

speelt in de Andreaskerk. Mijn naam 

is Robert van Beek en ik ben 22 jaar 

oud. Ik volg de studie Social Work in 

Ede.
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De schrijvers stellen zich aan u voor. ZW
O: Zending, W

erelddiaconaat en OntwikkelingssamenwerkingWeek 6
DS. WERNER GUGLER
Dit jaar is mijn tiende jaar als 

gemeentepredikant van de 

Andreaskerk. Wat ik zo allemaal doe? 

Van de vrijheid genieten die ik als 

christen heb. Maar ik probeer vooral 

jong en oud aan het denken te zetten 

over de meest boeiende persoon van 

de wereld: Jezus.

Week 5
PAULINE SCHRAVEN
Na jaren in Harderwijk te hebben 

gewoond, verhuizen we (mijn man 

Maurits en onze twee dochters) 

binnenkort naar Putten. Ik ben 

directeur van een basisschool 

en geniet van het afwisselende 

jeugdwerk binnen de Andreaskerk.

Hoe werkt een QR-code?
1. Open je camera app
2. Scan de QR code
3. Open de link op je scherm



P R O J E C T I N F O R M A T I E

Dat is onze roeping in een gebroken wereld. Een wereld 
waarin 40 miljoen kinderen, vrouwen en mannen 
vastzitten in slavernij. Waar miljoenen armen dagelijks te 
maken hebben met verkrachting, uitbuiting, politiegeweld 
en andere vormen van geweld. 

International Justice Mission (IJM) is een wereldwijde 
organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd 
uit te roeien. Samen met u en jou kan IJM mensen, die 
nu nog vastzitten in slavernij, bevrijden en zorgen dat er 
recht gedaan zal worden. IJM werkt samen met lokale 
overheden om te zorgen dat rechtssystemen (beter) gaan 
functioneren, zodat IJM in de toekomst geen bevrijdingen 
meer hoeft te doen. 

In Ghana worden kinderen, sommigen slechts drie jaar oud, 
in de visserijsector gedwongen om zwaar  en gevaarlijk 
werk te doen om winst te maken voor hun meesters. Lake 
Volta is het grootste door de mens gemaakte meer ter 
wereld, met een oppervlakte van 8.502 km2 (Gelderland 
en Overijssel samen). Duizenden kinderen werken op dit 
meer in de visindustrie.

Een IJM-onderzoek in 2013 wees uit dat meer dan 
de helft van de bijna 800 geïnterviewde kinderen het 

slachtoff er was van mensenhandel. De meerderheid van 
de bijna 800 kinderen was 10 jaar of jonger. Slachtoff ers 
worden gedwongen voor zonsopgang op te staan, om het 
meer op te gaan en in het donkere water te duiken om de 
visnetten te ontwarren die zijn vastgeraakt op de bodem. 

Verdrinking en andere gevaren vormen een constante 
bedreiging. Kinderen werken vele uren en doen zwaar 
werk, zonder de mogelijkheid om naar school te gaan. 
Deze kinderen worden vaak misbruikt door middel van 
gewelddadige mishandelingen en het achterhouden van 
voedsel. Een van de jongens die gered is door IJM, vertelde 
dat hij zelfs gedwongen werd om door te gaan met het 
slepen van netten nadat hij zijn pols had gebroken. 

SLACHTOFFERS BEVRIJDEN
Wij werken samen met de Ghanese overheid en internationale 

wetshandhavingsinstanties om kinderen die in slavernij zijn, te vinden 

en te bevrijden.

CRIMINELEN VOOR HET GERECHT BRENGEN
Wij werken samen met openbare aanklagers van de overheid om 

ervoor te zorgen dat mensenhandelaars en anderen die het misbruik 

faciliteren, voor de rechter worden gebracht.

LEVENS HERSTELLEN
Voor elk slachtoff er maken we nazorgplannen op maat en werken 

we samen met de sociale dienst van de overheid en particuliere 

hulpverleners, om ervoor te zorgen dat kinderen een veilige plek 

hebben om in vrijheid op te groeien.

Wil jij helpen om nog meer kinderen te bevrijden van slavernij in Lake 

Volta? Elke euro draagt bij aan een reddingsactie van €5500,-. Wij gaan 

ervoor om in deze 40dagentijd twee reddingsacties te bekostigen! Met 

één reddingsactie kunnen ongeveer 2 tot 20 kinderen worden gered. 

€38,- medische kosten per kind

€85,- de kosten van een advocaat voor één dag 

€90,- een pakket met kleding, speelgoed, toiletspullen en eten 

€150,- voorbereiding reddingsactie door politie en nazorgteam

€425,- apparatuur voor undercovermedewerkers

Giften mogen worden overgemaakt naar het volgende rekeningnummer: 

NL10RABO 0319 4795 60

t.n.v. ZWO Andreaskerk

o.v.v. project Ghana IJM. 

Acties kunnen ook betaald worden met de collectemunten.

Wat doet IJM?

Help mee!
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“Zoek het recht, houd tirannen in toom.” 
Jesaja 1:17

SAMEN EEN EINDE MAKEN AAN
KINDSLAVERNIJ  IN GHANA

kinderen bevrijd, 

samen met lokale 

partners.

slachtoff ers 

voltooiden het 

nazorgtraject.

slavenhandelaren 

werden 

verantwoordelijk 

gehouden voor 

hun daden. 

politie mensen, 

rechters, en 

kerkleiders 

werden getraind 

om samen een 

einde te maken 

aan slavernij.  

Onze resultaten in 
Ghana in 2018
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4
31

1.670 

Esther was slaaf op een 
vissersboot in Ghana. Nu is ze 
bevrijd, en dit is haar verhaal.

Bekijk het indrukwekkende 
bevrijdingsverhaal van Foli



MINI-MUDRAISE
13.00 tot 14.30u, Bijsterenseweg 23a, (bij Mark & Riëtte Koopman)
De mini-MudRaise bestaat uit hardlopen (eigen tempo) op een parcours van +/- 1 km. 
Er zijn een aantal obstakels. Iedereen kan meedoen. Laat je niet wijsmaken dat je 
hiervoor niet geschikt bent. Er is ook plek voor ontmoeting, samen eten en support.
Afstand:  rondjes van +/- 1 km.
Werving:  laat je per ronde sponsoren en haal zo geld op om slavernij te verslaan
Opgeven: via www.andreaskerkputten.nl/MudRaise

13.00 tot 14.30u, Bijsterenseweg 23a, (bij Mark & Riëtte Koopman)
De mini-MudRaise bestaat uit hardlopen (eigen tempo) op een parcours van +/- 1 km. 
Er zijn een aantal obstakels. Iedereen kan meedoen. Laat je niet wijsmaken dat je 
hiervoor niet geschikt bent. Er is ook plek voor ontmoeting, samen eten en support.
Afstand:
Werving:
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A C T I V I T E I T E N O V E R Z I C H T
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CANDLELIGHT DINNER
Vanaf 17.00u, Andreaskerk
Heerlijk eten voor het goede doel! Wie wil dat niet? Een gezellige en sfeervolle avond. 
Kosten €25,- per persoon. 
Opgeven en meer informatie: bosdiederick@hotmail.com

STARTZONDAG
Diensten 9.00u en 10.30u, Andreaskerk
Samen opstaan! Samen met de hele gemeente starten we de  40dagentijd tijdens 
deze dienst. 

HEEL ANDREAS BAKT 
Na de dienst van 10.30u, Andreaskerk
Vandaag een heerlijk taartje bij de koff ie. Wil jij één van de twintig taarten maken? 
Aanmelden: fam.sielias@kpnmail.nl

AVONDDIENST MET ARJEN TEN BRINKE (IJM)
19.00u, Andreaskerk
We gaan a.d.h.v. Jesaja 61 op zoek naar Gods hart voor gerechtigheid. We zullen 
ontdekken dat door ons heen God Zijn Koninkrijk wel degelijk bouwt.

HUMAN-CARE WALK (10 KM)
14.00u, ‘t Laakhuisje in Putten
Voorinschrijven kan t/m 27 maart 2020. Kom zoveel mogelijk met de fi ets!

Opgeven: zwo@andreaskerkputten.nl
Kosten: voorinschrijving; €7,50, daginschrijving: €12,50

INTERCHURCH 
19.00u , Andreaskerk
Deze InterChurch is een goede-doelendienst. Er zal een spreker zijn van IJM en de 
collecte is bestemd voor het project in Ghana van IJM.

DAY40  
18.00u, Andreaskerk
Until all are free! 
Deze avond ontdek je samen met andere jongeren wat het is om niet-vrij te 
zijn. Je beleeft wat slavernij is, maar ook de bevrijding van Paasmorgen. Ben jij 
daadwerkelijk vrij? Iedereen van 12 tot 25 jaar is van harte uitgenodigd!

SPAARDOOSJES INLEVEREN   
Alle ochtenddiensten
De spaardoosjes mogen ingeleverd worden tijdens alle ochtenddiensten.

Meer informatie over de acties in de 40dagentijd is te vinden op:
www.andreaskerkputten.nl/40dagentijd

De opbrengst van alle activiteiten gaat naar het 40dagentijd-project.



Super dat jij ook meeleest. 
40dagentijd… duurt het echt nog maar veertig dagen voor het Pasen is?
Nee, ons project duurt iets langer. Op aswoensdag (26 februari 2020) begint de 40dagentijd offi cieel. 
Maar als je dan zou gaan tellen, is het nog meer dan 40 dagen tot Pasen, namelijk 46  dagen. Dat komt 
omdat de zondag niet wordt meegeteld in de ‘vastentijd’. De zondag is een feestdag, omdat we elke 
zondag opnieuw vieren dat Jezus is opgestaan. Dan blijven er 40 dagen over.

Dit jaar is het thema ‘Sta op!’ Zondag 23 februari starten 

we met de voorbereiding op het Paasfeest. Iedere week hoor 

je bij de kinderkerk een verhaal over Mozes en het volk Israël in 

Egypte. Ook in dit boekje kun je over deze verhalen lezen, luisteren, 

knutselen en zingen. Bij iedere week is een speciaal stukje tekst voor jullie 

geschreven. Allemaal verhalen die ons vertellen wat voor plan God had met het 

volk Israël en ook met Jezus, Zijn Zoon, onze Verlosser.

Kom je naar de kinderkerk, 

dan krijg je een puzzelstuk mee 

naar huis. Elke week een 

stukje van de puzzel. Spaar 

je mee om de puzzel compleet 

te maken? Je kunt de puzzel 

een mooie plekje geven in huis.

Ook dit jaar is er weer een goed 

doel waar we voor sparen. De 

stichting heeft een Engelse naam:  

International Justice Mission (IJM). 

De mensen die voor IJM werken 

willen een einde maken aan slavernij. 

Slavernij bestaat helaas nog steeds. 

Er zijn op de wereld nog heel veel 

mensen die niet in vrijheid kunnen 

leven. IJM wil deze mensen bevrijden. 

Ook beschermen ze arme mensen 

tegen verkeerd gebruik van macht, 

tegen mensenhandel en ook tegen 

gedwongen werk (werk moeten doen 

dat je niet wilt of kunt) en geweld. 

Luister eens naar het liedje via de QR 

code hiernaast. Vraag papa en mama 

maar wat deze kinderen zingen.

Jij kunt ook opstaan tegen slavernij. 

Help je mee om geld te sparen? Je krijgt 

van de juf of meester bij de kinderkerk 

een spaardoosje. Als je kleine 

klusjes doet, kun je misschien 

wel wat geld verdienen. Dit bedrag 

stop je dan in het spaardoosje. Het 

spaardoosje kun je zondag 12 april 

tijdens de ochtenddienst inleveren. 

Een heel mooie 40dagentijd met 

elkaar!

Henriette Sielias & Wilrieke Peters

Help jij ook mee?Help jij ook mee?

dat je niet wilt of kunt) en geweld. 

Luister eens naar het liedje via de QR 

VASTEN

Vasten. Waar gaat dat over? Voor 

de een voelt het als een bizarre 

bezigheid uit een onbekende wereld: 

jezelf uithongeren voor een hoger 

doel. Voor een ander is vasten 

tegenwoordig heel trendy om te doen. 

Tal van beroemdheden volgen het 5:2 

vastendieet. Je eet hierbij vijf dagen 

zoals altijd, daarna sla je er twee over 

door niets te eten of je drinkt alleen 

wat sapjes. Je wordt en voelt je er 

een stuk gezonder door en je houdt 

je lichaam op gewicht. Misschien heb 

je het al eens geprobeerd. Maar wat 

is het vasten waar wij het over willen 

hebben?  

Heel simpel. Vasten gaat over tijd 

vrijmaken voor God en wat echt 

belangrijk is. Je laat iets weg uit je 

dagelijkse routine en gebruikt die tijd 

voor God en een stukje bezinning. 

Waar kun je dan aan denken? In 

de weken naar Pasen eet of drink 

je minder – geen snoep, koekjes, 

pinda’s, alcohol, je slaat je lunch over. 

Je laat de tv uit. Je gebruikt WhatsApp, 

Instagram of Facebook een tijdje niet 

of alleen op een vast moment op de 

dag. Best een uitdaging! Je kunt dit 

alleen doen, maar ook samen met 

je huisgenoten of een vriend(in). Dat 

maakt het makkelijker en je kunt dan 

ook ervaringen delen. 

En nu het doel: aandacht en toewijding 

voor God en bezinning. 

-  Je leest elke dag de Bijbeltekst uit 

dit boekje.  

-  Je bent 5 minuten stil voor God.

-  Je denkt na over de thema’s uit dit 

boekje, het werk van International 

Justice Mission en je bidt ervoor.

-  Je doet mee met de acties.  

Tot slot. In Joel 2:12 lees je “… keer 

nu terug tot mij met heel je hart en 

begin te vasten. Niet je kleren moet 

je scheuren, maar je hart. Keer terug 

tot de HEER, jullie God, want hij is 

genadig en liefdevol, geduldig en 

trouw, en tot vergeving bereid.” Dit 

is waar het om gaat, bij het vasten, 

de 40dagentijd, het toeleven naar 

Pasen. Gods zegen op je weg van 

inkeer en toewijding.

‘Je laat iets weg uit je dagelijkse 

routine en gebruikt die tijd voor 

God en een stukje bezinning.’
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V O O R  D E  K I N D E R E N

‘A child like me’
(IJM song)

V A S T E N



Eind september was ik, samen met mijn schoonzus en nog 

vijftig vrouwen, op pad met “Arise”. Dit is een beweging 

van vrouwen die houden van een uitdaging, groeien in 

geloof en krachtig leven. Vier dagen lang alles overlaten 

aan anderen, maar vooral aan God.

Ik lag in een stikdonkere nacht in een piepklein tentje, 

met mijn hoofd op mijn rugzak, midden in de Spaanse 

bergen. En in de eerste nacht klonk er een stem naast 

ons tentje. “Sta op! Pak je hoofdlamp en je bijbel, en kleed 

je warm aan.” We liepen naar een veldje en zaten daar 

op de grond, in het donker, stil en gespannen wat er zou 

komen. Toen werd het heel langzaam licht. Eerst zag je 

de contouren van de ons omringende bergen. Daarna het 

zacht roze, licht oranje en rood van de zon die opkwam. 

Zo iets moois had ik nog nooit gezien! Stel je voor dat ik 

niet opgestaan was… Dan had ik dit niet meegemaakt.

Door op te staan kun je dus prachtige dingen beleven. 

Maar je kunt ook op een andere manier opstaan. Opstaan 

voor andere mensen. Voor de zwakkeren. Voor de mensen 

die het niet zo getroffen hebben als wij. Opstaan tegen 

het onrecht in de wereld. En het mooie is dat iedereen dit 

kan. God heeft iedereen talenten en de opdracht gegeven 

om dat te doen. Niet alleen de knappe, goede, wijze en 

machtige mensen.

Ook jij hebt iets in je om op te staan. Voor jezelf, maar in 

deze 40dagentijd speciaal voor anderen, bijvoorbeeld voor 

kinderen in slavernij. God wil jou laten zien hoe jij op kunt 

staan. Om deze kinderen recht te doen en een beter leven te 

geven. En het mooie is dat dit ook mooie dingen voor jezelf zal 

opleveren. Mooie gesprekken, zonsopgangen, of misschien 

wel door de modder gaan tijdens de mini-MudRaise.

Maandag 24 februari (voorbereiding) 

LEZEN: EXODUS 2 : 11-13

Mozes krijgt aandacht voor de erbarmelijke omstandigheden 

waarin zijn volk moet leven. Dat is het begin, dat je opmerkt 

dat er mensen zijn die het slecht hebben. Eerst moet je het 

zien, dan kun je pas wat doen.

Dinsdag 25 februari (voorbereiding)

LEZEN: EXODUS 2 : 13-14

Je kunt je soms vergissen in het leven, en denken iets 

ongestraft te kunnen doen. Maar ooit zal het je toch 

opbreken, en komt het aan het licht. Wacht hier niet op en 

breng je vergissingen bij Jezus.

Woensdag 26 februari (dag 1)

LEZEN: EXODUS 2 : 15

Mozes slaat op de vlucht voor de koning. Maar hij geeft 

niet op, ook al voelt hij zich bang en verlaten. Uiteindelijk 

vertrouwt hij op de grote Koning. Waarin wil jij de Heer 

meer vertrouwen?

Donderdag 27 februari (dag 2) 

LEZEN: EXODUS 2 : 16-17

Weer staat Mozes op tegen onrecht. Dit keer bij een 

waterbron. Hij is niet bang voor de schaapherders, en laat 

zien waar hij voor staat: recht doen. Jij kunt ook opstaan 

tegen onrecht, door mee te doen aan de mini-MudRaise.

Vrijdag 28 februari (dag 3)

LEZEN: EXODUS 2 : 18-20

Als je opstaat tegen onrecht, kan dat ook voor jezelf zegen 

betekenen. Hier zie je dat Mozes wordt uitgenodigd, in dat 

verre land. Gevraagd wordt om mee te eten. Hij mag deel 

uitmaken van de familie van Jetro. 

Zaterdag 29 februari (dag 4)

LEZEN: EXODUS 2 : 21-22

Doordat Mozes opstaat, krijg hij er een heel nieuw leven 

voor terug. Hij trouwt en sticht een gezin. Dit is echter 

nooit de reden geweest, waarom Mozes opstond tegen 

onrecht. Waarom sta jij op tegen onrecht?

Pats! Wat ziet Mozes nu? Iemand 

van zijn eigen volk wordt door een 

Egyptenaar hard geslagen. Hij vindt 

het oneerlijk en wordt boos. Hij wil 

niet dat iemand anders als slaaf 

moet werken en staat op om hem te 

helpen. Maar dat doet hij niet op een 

handige en goede manier. De farao 

hoort wat Mozes heeft gedaan en wil 

hem doden. Mozes is bang en slaat 

op de vlucht. Hij vlucht naar het land 

Midjan. Daar wordt hij schaapherder. 

Sta jij ook wel eens op om iemand te 

helpen als het niet eerlijk gaat? En hoe 

doe je dat dan? Wat doe je als iemand 

gepest wordt? En wat zeg je als je 

iemand hoort schelden tegen een 

ander? Jij mag laten zien dat je opstaat 

voor de ander! Steek je hand maar uit 

om een helpende hand te zijn.

Trek je hand om… en schrijf op de hand hoe jij een helpende hand wil 

zijn voor een ander en deel deze uit. 

Sta op!

Vader in de Hemel, wij 
danken U voor onze veilige 
plek op deze wereld. Wilt U 

zijn op die plaatsen waar het 
niet veilig is. Waar mensen en 

kinderen uitgebuit worden. 
Geef ons de kracht om tegen 
onrecht op te staan. Dat wij 
mee mogen werken aan een 
betere wereld voor iedereen. 

Amen.

Deze week...

Dit is mijn hand!

Greet van Emous - van Beek

“Sta op!” Niet altijd een fijne zin om te horen. Je ligt lekker in je warme bed of op de bank te Netflixen. 

En dan komt er iemand die je in beweging wil krijgen.
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W E E K  1

It’s time to Arise
(Het is tijd om op te staan)

No longer bound by fear
(Niet langer gebonden door angst)

His Kingdom is drawing near
(Zijn Koninkrijk komt dichterbij)

This is our time to Arise!
(Dit is onze tijd om op te staan)

Arise
(Gillaume & 
René Worship)

Opdracht!

Lied: Laat mij 
jouw stem zijn 

(Reni & Elisa)



Ik moest denken aan een krantenbericht waarin geoordeeld 

wordt over het verleden en ‘ons’ aandeel in de slavernij. Het 

lijkt zo gemakkelijk om een oordeel te hebben over mensen 

die vroeger leefden. Gemakkelijk, omdat het ons eigenlijk niet 

raakt. Gemakkelijk, omdat het over mensen gaat die allang 

niet meer leven. Er komt zelfs een onderzoek naar ‘onze’ 

rol in het verleden en over de verantwoordelijkheid die we 

daarvoor zouden moet nemen. Ik vind het lastig om de zin van 

zo’n onderzoek te zien. 

Wij leven in de 21e eeuw en er is zoveel leed en onrecht in de 

wereld van nu. Waarom hoor ik zo weinig over de hedendaagse 

slavernij? Sluiten we daar onze ogen voor? Voelen we dan te 

veel ongemak? Weten we niet goed wat we er mee moeten? 

Kunnen we ons niet voorstellen dat slavernij op zo’n grote 

schaal nog voorkomt? Voelen we ons niet verantwoordelijk 

voor wat er vandaag de dag gebeurt met onze medemens?

Wereldwijd zijn er meer dan 40 miljoen slaven (waaronder vele 

kinderen), meer dan ooit in de wereldgeschiedenis. Zouden 

we ons daar dan niet beter druk om kunnen gaan maken? 

Kunnen wij met elkaar een vuur ontsteken en laten 

branden in onze gemeente voor de mensen die nog in 

slavernij leven? Zullen we met elkaar voor hen bidden en 

roepen tot God om hen te bevrijden? Laten we met elkaar de 

handen ineenslaan als bevrijde mensen en helpen waar het 

kan, zodat International Justice Mission nog meer slaven kan 

bevrijden en hen een hoopvolle toekomst kan geven. 

Wij zijn bevrijd door Christus onze Heer, die geleden heeft, 

gestorven is en opgestaan. Hij heeft ons van de zonden 

bevrijd. Laten we helpen om onze naaste die nu nog in 

slavernij leeft, een toekomst in vrijheid en verbondenheid met 

Hem te geven. Stel je voor, hoe mooi is dat.

In mijn voorbereiding ging ik op onderzoek uit naar het project van de 40dagentijd van dit jaar en 

kwam ik op de website van International Justice Mission.

Maandag 2 maart (dag 5)

LEZEN: EXODUS: 2:23-25

“God hoorde hen in de hemel.” Stel je eens voor: God 

hoort het gebed van de slaven uit Ghana. Hij zet jou in 

beweging om Zijn handen te zijn en te helpen waar dat 

nodig is. Ben je bereid om Zijn stem te horen?

Dinsdag 3 maart (dag 6)

LEZEN: EXODUS 3:1-6

“Hier ben ik.” Stel je voor dat je oog in oog met God zou 

staan. Zou je dan niet ‘net als Mozes’ je handen voor je 

ogen slaan, niet naar Hem durven kijken? En toch zegt 

Mozes: “Hier ben ik.” God spreekt tot hem en Mozes 

luistert vol ontzag. 

Woensdag 4 maart (dag 7)

LEZEN: EXODUS 3:7-10

“Ik heb de jammerklachten over hun verdrukking gehoord.” 

Stel je voor: God hoort ons gebed. Hij hoort onze nood en 

Hij hoort als wij voor onze naasten bidden. Hij hoort het en 

Hij komt in actie. Wat een enorme bemoediging! 

Donderdag 5 maart (dag 8)

LEZEN: EXODUS 3:11-13

“Ik ben helemaal niet geschikt.” Hoe vaak houden we 

daarmee de boot af? Ik ben niet geschikt voor deze taak, 

zoek maar iemand anders. Mozes wilde de taak die God 

hem opdroeg niet. Maar God had een ander plan. Hij gaf 

Mozes wat hij nodig had voor deze taak.

Vrijdag 6 maart (dag 9)

LEZEN: EXODUS 3:14-17

“Ik ben die Ik ben.” Wat een prachtige naam. God 

verandert niet. Hij blijft altijd dezelfde, door alle eeuwen 

heen. ‘Jahweh’, Here zal Hij genoemd worden. Vertrouw 

op Mij met heel je hart. 

Zaterdag 7 maart (dag 10)

LEZEN: EXODUS 3: 18-22

“En daarom zal Ik hem dwingen.” Hij is overwinnaar en Hij 

zal niet stoppen totdat er recht is gedaan. Hij bevrijdt ons van 

onze zonden, onze slavernij. Zijn eigen Zoon, Jezus Christus 

heeft de schuld gedragen, zodat wij weer vrij zouden zijn.

Een brandende braambos terwijl hij 

met zijn schapen bij de berg Horeb 

loopt. Maar wat raar…. de bladeren 

verbranden niet. Wat hoort hij nu? 

Een stem: “Mozes!” Mozes luistert 

goed. “Kom niet dichterbij. Trek je 

schoenen uit, want je staat op heilige 

grond. Ik ben hier! Ik ben de God van 

je vader, Ik ben de God van Abraham, 

Isaak en Jakob.”

De Heer heeft een opdracht voor 

Mozes. “Ik heb jou uitgekozen om Mijn 

volk te bevrijden uit Egypte. Ik zal bij je 

zijn. Ik zal je helpen. Ik ben er altijd en 

zal er altijd zijn. Dat is Mijn naam: Ik 

ben die Ik ben en Ik zal er zijn.”

Wat is dat mooi om jezelf zo voor te 

stellen. Een God die er altijd voor je is 

en er altijd voor je zal zijn. Kun jij het je 

voorstellen? Je mag het geloven!

In mijn voorbereiding ging ik op onderzoek uit naar het project van de 40dagentijd van dit jaar en 

Stel je voor

Trouwe Vader geef ons ogen om de 
ander te zien, geen ons handen om 
de ander te helpen en geef ons een 
hart dat openstaat voor Uw liefde. 

Leer ons door Uw ogen te kijken 
naar de ander en geef ons kracht 

om te helpen waar dat nodig is. Zo 
kunnen wij Uw liefde laten zien 

aan anderen en getuigen van Uw 
genade. Bevrijd ons van de slavernij 

in deze wereld, maar ook van de 
slavernij in ons eigen leven. Geef 
ons Uw genade, om Christus wil. 

Amen.

Deze week...Conny Ruitenberg
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Wat ziet Mozes nu? 

Lied: Freedom 
I Want 

(Trinity)

Filmpje:  Het verhaal van 
drie jongetjes die bevrijd 

werden uit slavernij

Lied: Nooit ver 
bij jou vandaan 

(Matthijn Buwalda)

Lied: Ik zal er zijn 
(Sela)
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Spreek voor hen 

die weerloos zijn,

bescherm het recht 

van de vertrapten.
Spreuken 31:8
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Wie kent bij tijd en wijle niet het gevoel te worden overspoeld door dingen die gebeuren in ons le-

ven? Alles wat duidelijk en veilig leek, brokkelt af. Een gevoel van leegte en eenzaamheid neemt de 

plaats in van wat eens warm en vertrouwd was.

Maandag 9 maart (dag 11)

LEZEN: EXODUS 4:1-9

Herken jij dit? Dat er van je wordt gevraagd om een stap 

te zetten en dat belemmerende gedachten opkomen en 

je weerhouden om op te staan en vrijmoedig te doen wat 

God van je vraagt. Welke stap kan jij zetten?

Dinsdag 10 maart (dag 12)

LEZEN: EXODUS 4:10-17

Wat mooi te lezen dat God juist voor Mozes kiest. Ondanks 

zijn verleden en onzekerheden, kijkt de Heer verder dan de 

mens. Dat doet hij ook bij jou.

Woensdag 11 maart (dag 13)

LEZEN: EXODUS 4:18-23

Wat een moeilijke tekst op de biddag. Hoe vaak gaat het 

in het leven niet anders dan waar wij voor bidden? Toch 

worden we steeds opnieuw uitgenodigd om op Hem te 

vertrouwen. 

Donderdag 12 maart (dag 14)

LEZEN: EXODUS 4:24-31

Mozes en Aaron, wat een ontmoeting. Zo geeft de Heer ons 

elkaar om het voor mensen onmogelijke, mogelijk te maken. 

Van wie ben jij naaste? Of van wie kan jij naaste zijn?

Vrijdag 13 maart (dag 15)

LEZEN: EXODUS 5:1-9

De farao kent God nog niet en schat zijn eigen belangen en 

macht hoger in de dan de wil van God. Bid je mee? “Heer, 

geef ons open ogen en oren om Uw wil te herkennen en 

weerstanden te overwinnen.”

Zaterdag 14 maart (dag 16)

LEZEN: EXODUS 5:10-21

Welke Heer willen we dienen? Bij weerstand en nare 

consequenties komt al gauw de ‘waarom-vraag’ om 

de hoek. We zijn geneigd te vervallen in verwijten aan 

een ander en onze eigen verantwoording uit het oog te 

verliezen.

Mozes omhelst zijn broer en geeft hem 

een dikke knuffel. Samen mogen ze 

op weg om het volk Israël en de farao 

te vertellen over Gods plan. Mozes 

en Aaron roepen de leiders van het 

volk bij elkaar. Aaron vertelt: ‘’Luister, 

God heeft ons naar jullie toegestuurd. 

De farao zal jullie vrijlaten. Wij mogen 

jullie naar het beloofde land Kanaän 

brengen.” De Israëlieten vinden het 

moeilijk te geloven. Is dat echt waar?

Mozes gooit zijn staf op de grond. Kijk 

nu! De staf verandert in een slang. 

Mozes pakt de slang bij zijn staart. Nu 

is het weer gewoon een staf. Door dit 

wonder en het wonder van de hand 

in de mantel (Exodus 4:6-7) geloven 

de Israëlieten dat het echt waar is. Ze 

durven mee op weg te gaan. Durf jij 

ook mee op weg te gaan? Op weg naar 

Pasen, waar we vieren dat Jezus is 

opgestaan? Ga je mee op weg om dat 

tegen iedereen te vertellen? En spaar 

je ook mee voor IJM? Zet hem op!

Wie kent bij tijd en wijle niet het gevoel te worden overspoeld door dingen die gebeuren in ons le-

Op weg Deze week...Alex Meiling

Allemaal hebben we om te gaan met het leven en 

alle weerbarstige vormen van lijden. Dit lijden kan ons 

zomaar overspoelen. Bijvoorbeeld bij problemen die zijn 

ontstaan in onderlinge relaties. Of bij schuldgevoelens 

die we ervaren over gemaakte keuzes, of juist over het 

niet ingrijpen op momenten dat we dit wel moesten 

doen. Of bij verdriet om ziekte en verlies van dierbaren. 

Ook kunnen we lijden onder de verleiding van leugens 

in ons hoofd wat betreft lust, geld en macht.

Een onderschatte vorm van ‘overspoelen’ zijn de 

kansen van het leven. Ook die kunnen ons overspoelen. 

“Deze kans moet ik grijpen, dit kan ik echt niet laten 

lopen, hier moet ik bij zijn....” Voor je het weet zit je 

helemaal verstrikt in een web van verplichtingen 

en belangen.

Stukje bij beetje en vaak onbewust komen we terecht in 

een overlevingsmodus, want: The show must go on...

Een Bijbels figuur die dit ook intens heeft ervaren, 

is David. David, die de weg ging van onbezorgde 

herdersjongen in het veld, naar machtig leider in 

een groot paleis. Ook hij werd gedurende deze weg 

overspoeld door het leven en ten einde raad roept hij 

in Psalm 61:3

“Van het einde des lands roep ik tot U, omdat mijn 

hart bezwijkt; leid mij op een rots die mij te hoog zou 

zijn.”  (NBG vertaling)

Leid mij, Heer, op een rots die mij beschermt, die mij 

stevigheid geeft als alles wankel is. Wanneer ik een 

toevlucht zoek voor alles wat mij overspoelt. Wij hebben 

een rots gekregen: Jezus. Hij is de rots waar wij op 

mogen staan!

Zoals in Romeinen 8:38-39 staat:

“Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, 

noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, 

noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden 

van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze 

Here.” (NBG vertaling)

Trouwe Vader in de hemel. 
Dank U wel voor de rots Jezus als fundament onder mijn leven. Wilt u mij 

helpen om in alle omstandigheden en op alle wegen in het leven U te blijven 
zoeken en vertrouwen. Door steeds weer terug te keren op deze rots.

Amen.
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“Aaron, broer van me!” 

Lied: Psalm 61 
(Maranatha singers)

Lied: Als de 
berg Sion

(Christian Verwoerd)

Filmpje:
Mozes en Aaron
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Lied: Rescue 
(Lauren Daigle)



Maandag 16 maart (dag 17)

LEZEN: EXODUS 5:22-6:1

Mozes had blijkbaar niet voorzien dat het zo slecht zou 

gaan met het volk. Hij begrijpt het niet en vraagt meerdere 

keren: “Waarom?” Toch blijft God Mozes herinneren aan 

Zijn belofte. 

Dinsdag 17 maart (dag 18)

LEZEN: EXODUS 6:2-9

De Heer zegt dat Hij het volk zal aannemen. God bevestigt 

het verbond met Abraham en laat zo weten dat Hij niet 

alleen de God van Abraham is, maar ook die van de 

Israëlieten. Hij zal ze bevrijden.

Woensdag 18 maart (dag 19)

LEZEN: EXODUS 6:10-15

God vraagt Mozes om naar de farao te gaan. Mozes heeft 

hier bezwaar tegen. Hij komt namelijk moeilijk uit zijn 

woorden. Welke bezwaren heb jij om te luisteren naar de 

Heer? Leg die vandaag maar bij Hem neer.  

Donderdag 19 maart (dag 20)

LEZEN: EXODUS 6:16-30

Het geslachtsregister lijkt een rare onderbreking. Soms 

gebeuren er onbegrijpelijke dingen. Slavernij is er ook zo 

een, bekijk het filmpje van Kofi maar. Hoe gaat het sparen 

voor IJM? Bid vandaag voor de mensen in de Andreaskerk. 

Dat we de moed hebben om op te staan tegen onrecht.

Vrijdag 20 maart (dag 21)

LEZEN: EXODUS 7:1-3

God bemoedigt Mozes. Hij zal Mozes als een God voor de farao 

laten staan. Aaron wordt Zijn woordvoerder. Mozes en Aaron 

horen al dat de farao zal weigeren. Blijf jij ook vertrouwen op 

de Heer? Ook als het leven soms moeilijk kan worden?

Zaterdag 21 maart (dag 22)

LEZEN: EXODUS 7:4-7

Mozes en Aaron deden alles wat de Heer hen opdroeg. 

Ze horen niet alleen wat Hij zegt, ze luisteren er ook naar. 

Bijzonder om de uiteindelijke gehoorzaamheid van deze 

twee mannen te zien. Luister jij ook naar de stem van de 

Heer? Of hoor je deze alleen?

roept mama. Rik zit met zijn iPad op 

de bank en komt niet. “Rik, Ri-ik, kom 

je? We gaan eten!” Maar nog steeds 

komt Rik niet. Mama roept nog een 

keer: “Rik, we gaan nu echt eten!” 

Zou Rik mama echt niet gehoord 

hebben? Rik hoort zijn moeder wel, 

maar hij kan nog niet stoppen. 

Mozes en Aaron lijken God ook 

niet goed te horen. Ze hebben wel 

gehoord wat God zei, maar ze hebben 

nog veel vragen. Ze durven nog niet 

echt te vertrouwen op de woorden 

van God. Wel horen, maar nog niet 

doen. Jij hebt dat vast ook wel eens. 

Zullen we proberen deze week als 

we iets horen het ook echt te gaan 

doen? Zet je oren ook open voor wat 

God tegen je wil zeggen. Ook door de 

verhalen in de Bijbel wil Hij jou iets 

zeggen. Je kunt ook iets knutselen 

(zie QR-code) om te laten zien hoe je 

je oren openzet voor God.

Hoor je me? Deze week...

Robert van BeekGod heeft namelijk al in Genesis 15: 1-21 beloofd dat 

het volk het land Kanaän zou krijgen.  Deze belofte wordt 

alleen niet gelijk ingelost. In Exodus 5 gaan we deze week 

lezen dat Mozes ongeduldig geworden is. Aan het eind van 

deze week, in Exodus 7, lezen we dat God al precies weet 

wat er gaat gebeuren: de farao zal weigeren om het volk te 

laten gaan en God zal de farao daarvoor straffen. 

Wat mij opviel in dit Bijbelgedeelte is dat God al precies 

weet wat er gaat gebeuren. God heeft van tevoren een plan 

en weet dus precies hoe Hij dat gaat uitvoeren. Nu kan ik 

mij goed voorstellen dat Mozes ongeduldig geworden is. 

De slavernij duurde intussen al generaties lang. Ik herken 

mijzelf in Mozes. God heeft een plan met mijn leven 

en ik weet niet wat dat plan precies is. Soms maakt 

me dat ongeduldig. Soms moet ik weken of zelfs jaren 

wachten op een antwoord. In Exodus, maar ook in andere 

Bijbelboeken is te lezen dat God soms pas ingrijpt op het 

dieptepunt. Ik zie dit ook terug in mijn leven. Ik heb in de 

afgelopen jaren veel dingen meegemaakt waardoor ik mij 

machteloos en ongelukkig heb gevoeld. Toch was het in 

die tijd dat ik God stem beter ging verstaan. Ik ben toen 

gevraagd om de Alpha-cursus te gaan volgen. Ik heb lang 

getwijfeld, maar uiteindelijk ben ik het toch gaan doen. Dat 

heeft mij ontzettend veel moois gebracht. Ik heb veel over 

God geleerd; hoe ik kan ontdekken wat Zijn plan met mijn 

leven is en hoe Hij mij en anderen inzet voor Zijn Koninkrijk. 

Ik begon Gods plan in mijn leven pas te zien toen ik me 

machteloos voelde. Ik denk dat ik dit al eerder had kunnen 

ontdekken, maar toen zag ik niet hoe ik dat kon zien. Wil jij 

Gods plan in jouw leven zien? Geef Hem dan de kans door 

je leven aan Hem te geven.

God, U heeft een plan met mijn 
leven. Ik weet niet precies wat Uw 
plan is, maar ik ben bereid om Uw 
plan te volgen. Ik wil U vragen of 
U mijn leven wilt leiden. Laat mij 

zien wat de juiste weg is. Soms zit ik 
in een dieptepunt. Dan voel ik me 

eenzaam en niet gehoord. Wilt U op 
die momenten laten merken dat U 
toch bij mij bent? Dat bid ik U, in 

Jezus naam. 
Amen.

Deze week gaan we lezen over God die Mozes herinnert aan het verbond dat Hij met hem en het 

volk Israël is aangegaan.
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“Rik, kom je? We gaan eten!” Link: Knutsel
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Filmpje: IJM Kofi 
Lied: Psalm 139
(Psalm Project)



Maandag 23 maart (dag 23)

LEZEN: EXODUS 7:8-13   

Zo wordt duidelijk dat de demonische krachten waaruit de 

Egyptische magiërs putten, niets voorstellen vergeleken bij 

de macht van de Heer. Bid je mee of de Heer de macht 

van de slavernij ook verbreekt?

Dinsdag 24 maart (dag 24)

LEZEN: EXODUS 7:14-25

God leidt Mozes. Elke plaag begint met God die tegen 

Mozes en Aaron spreekt en hen duidelijke instructies geeft 

over wat zij moeten doen en zeggen. Vraag God om jou 

ook duidelijk te maken wat je kunt doen.

Woensdag 25 maart (dag 25)

LEZEN: EXODUS 7:26-8:11 

De farao lijkt de macht van de Heer in te zien en het volk te 

laten gaan, maar hij blijkt onverbiddelijk. Hoe is dit bij jou? 

Bid je alleen in moeilijke momenten? Of dank je God ook 

na een verhoord gebed?

Donderdag 26 maart (dag 26)

LEZEN: EXODUS 8: 12-15

De opbouw van de plagen is bijzonder: de eerste plagen 

worden nagebootst door Egyptische tovenaars. Vanaf 

plaag 4 zijn de tovenaars machteloos. Steeds lijken twee 

plagen op elkaar. Plaag 1 en 2 hebben betrekking op de 

Nijl, de 3e en 4e  plaag brengen ongedierte en plaag 5 en 

6 tasten gezondheid aan. 

Vrijdag 27 maart (dag 27)

LEZEN: EXODUS 8: 16-28

Konden de Egyptenaren eerst nog denken dat het om 

natuurrampen ging, vanaf plaag 4 blijven de Israëlieten 

gespaard. De plagen wijzen nog duidelijker naar de God 

van Israël. 

Zaterdag 28 maart (dag 28)

LEZEN: EXODUS 9:1-7

Hoe vaak moet God iets tegen jou zeggen voor je luistert? 

Wat is er nodig om jou te overtuigen van Gods macht?

Mozes en Aaron staan voor de farao: 

“Mogen wij nu dan eindelijk gaan 

om onze God te aanbidden in de 

woestijn?” Maar ook deze keer wil de 

farao het volk niet laten gaan. Mozes 

gooit zijn staf op de grond… de staf 

wordt een slang. Maar ook na dit 

wonder zegt de farao: “Ik laat jullie 

niet gaan!” Waarom wil de farao niet 

luisteren? God heeft deze opdracht 

gegeven. “Die God van jullie ken ik 

niet. Ik heb niets met jullie God te 

maken. Werken moeten jullie.”  God 

straft de farao omdat hij niet wil 

luisteren. Steeds opnieuw wordt de 

farao gewaarschuwd. Plaag na plaag 

komt er in Egypte. Maar de farao 

luistert steeds opnieuw niet.  De farao 

laat de Israëlieten niet gaan.

Laat gaan Deze week...

Pauline SchravenJe bent druk met jouw werk, je hebt het gevoel dat jou 

onrecht is aangedaan, een vriendin heeft een andere 

mening over jouw nieuwe broek. Allemaal voorbeelden 

van zaken die voor jou van belang zijn en waarop een 

ander zegt: “Laat het gaan, er zijn andere dingen in het 

leven om je druk over te maken.” Vaak geeft dit advies je 

relativeringsvermogen en ruimte om weer door te gaan. 

Je kunt de woorden ook op een andere manier horen: Laat 

gaan! Stop met slechte gewoontes of breek met de dingen 

die geen goede invloed op je hebben. Doe je niet mooier 

voor op social media, laat dat biertje staan, neem wat 

meer afstand van de mensen/ dingen die tussen God 

en jou instaan. Een moeilijke opdracht, want het is een 

gewoonte of het geeft je een bepaalde status. Misschien 

heb je  al een of meerdere keren geprobeerd te stoppen of 

te laten gaan, maar kun je het niet of wíl je het niet.  

God vraagt, via Mozes, aan de farao om Zijn volk uit Egypte 

te laten gaan. Hij vraagt het niet één keer, maar wel tien 

keer. De farao luistert niet. Elke keer volgt er een plaag, 

maar geen enkele plaag doet de farao besluiten om het volk 

te laten gaan. Het hart van de farao is verhard. Voorafgaand 

aan de dagteksten van deze week staat in de Bijbel:

“Maar Ík zal het hart van de farao verharden en Mijn 

tekenen en Mijn wonderen in het land Egypte talrijk 

maken. De farao zal niet naar u luisteren, maar Ik zal 

Mijn hand op Egypte leggen en Mijn legers, Mijn volk, de 

Israëlieten, uit het land Egypte wegleiden onder zware 

strafgerichten.” (Exodus 7: 3-4, HSV) 

God had een plan met het volk Israël, ondanks het ‘verharden’ 

van de farao. Stel ook jouw leven beschikbaar aan Gods plan. 

Hij zal jou niet laten gaan, Hij houdt jou altijd vast. 

Vader in de Hemel, Wat ben ik 
dankbaar voor alles wat u mij 

geeft in mijn leven. Uw plan met 
mijn leven staat vast. Wilt U mij 

oren geven die uw plan verstaan?  
Wilt U mijn ogen openen om te 

zien waar ik mijn tijd het best aan 
kan besteden en welke dingen ik 
beter kan laten gaan? Ik vraag U 
om mij moed en kracht te geven 

bij de moeilijke opdrachten in het 
leven. Bij deze wil ik U danken dat 
U er voor mij bent en mij niet zal 

laten gaan.
Amen.

“Laat het los, laat het gaan…” Een goed bedoeld advies dat jij waarschijnlijk ook weleens hebt 

gekregen. Mensen die eigenlijk tegen je zeggen: “Maak je er niet zo druk om!”
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Laat ons gaan!
Filmpje: Plagen 

zandtovenaar
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Lied: Tijd 
om te gaan 

(Stef Bos)

Lied: Hier in de 
stilte, zoek ik naar U 
(Kees Kraayenoord)

Lied: 
Witte vlag 

(Gerald Troost)



Maandag 30 maart (dag 29)

LEZEN: EXODUS 9:8-12  

Er staat: “De Heer zorgde ervoor dat de farao bleef 

weigeren.” Op andere plekken kunnen we lezen dat dit 

een keus is van de farao zelf. Maar God is machtiger dan 

het besluit van mensen. Goddeloze daden kunnen wel 

verharding van het hart veroorzaken.

Dinsdag 31 maart (dag 30)

LEZEN: EXODUS 9:13-21

Wat een geduld heeft de Heer met de farao. Al voor de 

7e  keer wordt hij gewaarschuwd. Onze God is nog steeds 

geduldig. Hij probeert steeds opnieuw mensen te bereiken. 

Mag Hij hiervoor ook jou gebruiken? Doe jij zaterdag ook 

mee met de mini-MudRaise?

Woensdag 1 april (dag 31)

LEZEN: EXODUS 9:22-35 

De farao wilde wel luisteren zolang het onweerde. Maar 

zodra het over was, viel hij terug in zijn oude leven. Herken 

je dat? Dat je bidt voor iets, maar als het gebed verhoord 

wordt, vergeet je te danken. Dank God vandaag voor 

hetgeen je ontving.

Donderdag 2 april (dag 32)

LEZEN: EXODUS 10:1-11

De farao wil op zijn eigen voorwaarden een akkoord sluiten 

met God. Maar zo werkt het niet bij de Heer. De farao is zo 

trots dat hij zelfs zijn volk offert; “dan maar hongersnood.” 

Ook vandaag worden mensen opgeofferd voor bijvoorbeeld 

geld. Laten we bidden voor het werk van IJM.

Vrijdag 3 april (dag 33)

LEZEN: EXODUS 10:12-20

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat de farao het volk niet laat 

gaan. Helaas is dit ook de werkelijkheid bij slavernij. Mensen 

in gevangenschap moeten bevrijd worden. Slavenhandelaren 

en bazen zullen onderdrukking niet uit zichzelf opgeven. Kom 

je morgen (13.00 uur) ook naar de mini-MudRaise?

Zaterdag 4 april (dag 34)

LEZEN: EXODUS 10:21-29

Mozes blijft ondanks de tegenwerking strijden tegen 

onrecht. Vandaag is de mini-MudRaise. Misschien doe 

je wel mee. Op deze manier kan jij ook opstaan tegen 

onrecht. Kom anders de deelnemers aanmoedigen; de 

start is 13.00 uur aan de Bijsterenseweg 23a.

Alles wordt verwoest, takken breken 

van de bomen, dieren vallen dood neer. 

Van het koren op het land blijft niets 

meer over. De farao is bang: “Jullie 

mogen gaan, maar vraag dan eerst 

aan jullie God of die verschrikkelijke 

hagel ophoudt.” Mozes bidt tot God en 

de hagel stopt. Maar de farao laat het 

volk toch niet gaan. Dus volgt er een 

nieuwe waarschuwing en als de farao 

niet luistert een straf. Maar nu steeds 

alleen bij de Egyptenaren en niet bij het 

volk Israël. God laat zien hoe machtig 

Hij is. Hij geeft tekenen die het volk 

Israël kracht geven. Ze mogen blijven 

vertrouwen dat God erbij is en hen zal 

bevrijden. 

Ken je het verhaal van Jezus die bidt in 

de tuin van Getsemane? Jezus vraagt 

daar ook aan God om kracht. “Als U 

zegt dat het moet, dan wil Ik het ook. 

Ik zal Uw wil doen.” Wat laat Jezus 

hier een vertrouwen in Zijn Vader zien. 

Vertrouwen en doorzetten, ook als 

het moeilijk is. Wat is dat ontzettend 

moeilijk. Vraag dan om kracht van 

boven!

Kracht van boven Deze week...Kracht van boven
Ds. Werner Gugler

Ook in het verhaal van de tien plagen laat God zich kennen. Hij laat zien wie Hij is. Zo heeft Hij al aan 

Mozes Zijn Naam bekend gemaakt: Jahweh, de ‘Ik ben die Ik ben’. De God op wie je kunt rekenen. 

In Exodus 9-11 lezen wij hoe deze levende God concreet 

ingrijpt in de wereldgeschiedenis. De wereldmacht 

Egypte krijgt een conflict met de God van Israël. Hij 

eist Zijn volk op bij de farao. Die is niet van plan zijn 

slaven te laten gaan. De redenen: een venijnige mix van 

trots, traditie en geld. Na de tiende rampzalige plaag 

was Egypte geruïneerd en Israël bevrijd. 

God heeft bevrijding gebracht, maar ook dood en verderf. 

Hoe past dit bij het beeld van een God van liefde? Was Hij 

toen een andere God? Of is het beeld van ‘Onze-Lieve-

Heer’ te beperkt, te modern, te zeer wat wij zelf graag 

willen zien? Het is niet zomaar te bevatten wat Gods 

reddingsactie voor ons betekent. In de Tien Geboden 

verwijst God ernaar: “Ik ben Jahweh, jouw God, die je uit 

Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” Iedere plaag was 

doelgericht een klap tegen een van goden van de farao. 

Ze blijken ‘niets’ en ‘nietig’ te zijn, wanneer de levende 

God Zijn volk gaat bevrijden. De farao heeft talloze 

kansen gekregen om Egypte heelhuids uit deze situatie 

te manoeuvreren. Eerst wil de farao niet buigen voor God; 

straks kan hij niet meer buigen. Dit is een ontzettend 

belangrijke geestelijke waarheid: Als God ons roept 

tot ommekeer, kunnen we met God beter niet een 

spelletje spelen.

“Let my people go!” Waarom eigenlijk? Om vrij te zijn? 

Dit staat zo niet in de tekst. Het is veelzeggend wat er 

vijf keer als doel van de bevrijding wordt genoemd: “Laat 

mijn volk gaan om mij te vereren (dienen)”. ‘Vrij zijn’ op 

zich bestaat Bijbels gezien niet. Want God wil dat wij 

ons in vrijheid aan Hem binden. Deze gebondenheid 

past bij liefde. Maar die kan God niet afdwingen. Het 

was menselijk gesproken voor God niet moeilijk om het 

volk los te koppelen van de farao; maar om het aan 

zich te binden (de Bijbel noemt dit ‘geloven’) moest Hij 

alle registers open gooien. Welke methode God ook 

gebruikt (liefdevol of straffend), de meerderheid laat 

het afweten. Hoe blind kan een mens zijn?

Vele eeuwen later begint God te werken aan de ultieme 

bevrijding uit machten die vele malen groter zijn dan de 

farao. Maar deze keer valt er maar één slachtoffer. De 

Bevrijder zelf, de eerstgeborene van Maria, die alle plagen 

en strafgerichten over zich heen kreeg. Waarvoor? Dat 

de verlosten zich binden aan Hem; in geloof, uit liefde.

Vader in de hemel, dank U dat U zo geduldig was en nog steeds bent. Steeds 
opnieuw kreeg de farao kansen. En steeds opnieuw geeft U ons kansen. U 

verlangt ernaar dat wij een relatie met U aangaan en onderhouden. Dit is ook 
mijn verlangen, Heer. Toch vind ik dit moeilijk en ben ik soms net zo eigenwijs 
en trots als de farao. Dank U dat U oneindig goed bent. Dank U dat Jezus naar 
de wereld kwam om het goed te maken tussen mij en U. Help mij om dicht bij 

U te leven. Houd mij vast, Heer.  Amen.
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Grote hagelstenen valle
n uit

de lucht.
Link: Puzzel
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Lied: 
Psalm 121

(Psalm Project)

Lied: Lopen op het 
water 

(Opwekking 789)

Lied: When Israel 
was in Egyptland 

(Louis Armstrong)



Maandag 6 april (dag 35)

LEZEN: EXODUS 11:1-10

God vertelt Mozes dat de farao het volk na de 10e plaag 

zal laten gaan. God weet wat er nodig is om het gedrag 

van de farao te veranderen. Zo weet God ook wat er nodig 

is om mijn hart te veranderen!

Dinsdag 7 april (dag 36)

LEZEN: EXODUS 12: 1-13

God vertelt Mozes dat de Israëlieten klaar moeten staan. 

Ze zullen namelijk worden bevrijd van de slavernij. God 

heeft meer aangekondigd, bijvoorbeeld Zijn wederkomst. 

Sta jij ook klaar voor Zijn komst? 

Woensdag 8 april (dag 37)

LEZEN: EXODUS 12: 14-28

Het koppige volk Israël voert de opdrachten uit die 

God geeft. Ze zullen ongetwijfeld niet precies begrijpen 

waarom ze juist deze dingen moeten doen. Soms zijn wij 

nog koppiger dan het volk Israël. God wilt U mij dan ook 

leren volgen zonder vragen?

Donderdag 9 april (dag 38)

LEZEN: MARCUS 14:12-26

Jezus vertelt dat Zijn bloed verwijst naar het nieuwe verbond 

tussen God en de mensen. Tijdens de Avondmaalsdienst 

vanavond in de Andreaskerk wordt hier aandacht aan 

gegeven. Het zijn juist deze diensten waar ik extra bewust 

word van Gods genade. Heb jij dat ook? 

Vrijdag 10 april (dag 39)

LEZEN: EXODUS 12:29-36 EN MARKUS 15:20B-39

Het Lam (Jezus Christus) heeft voor mijn schuld betaald. 

Hierdoor is het weer goed tussen mij en God. Daarnaast laat 

het leven van de Here Jezus zien hoe ik God mag dienen. Bid 

je mee? “Vader, leer mij om iedere dag tot Uw eer te leven.“

Zaterdag 11 april (dag 40)

LEZEN: MARKUS 15:40-47

De volgelingen van Jezus laten zien wat het inhoudt om lief 

te hebben. Zij offeren hun tijd en middelen om het lichaam 

van de Here Jezus te verzorgen. Offer jij ook je tijd en 

middelen aan jouw Redder?

“Wat doen die Israëlieten nou? Ze 

smeren bloed aan de deurposten. 

Moeten wij dat ook doen?” vraagt 

kleine Amon aan zijn vader. “Nee 

jongen, wij Egyptenaren doen dat 

niet. Laat die mensen maar met hun 

God en hun Mozes en Aaron.” Maar 

in die nacht gebeurt er iets vreselijks. 

God stuurt een van zijn engelen om 

alle oudste zonen van ieder gezin te 

doden. Ook  de farao’s zoon stierf die 

nacht. Moet jij je eens voorstellen dat 

bij jullie in de straat op een ochtend 

alle oudste kinderen overleden zouden 

zijn. Hoeveel verdriet zou er dan zijn? 

In de 40dagentijd gaat het over de dood 

van Gods Zoon. Jezus wordt gekruisigd! 

Ook voor jouw zonden. Aankomende 

vrijdag is het Goede Vrijdag, dan denken 

we aan de kruisiging van Jezus. Ook jij 

mag dan jouw verkeerde gedachten, 

dingen die je hebt gezegd of gedaan 

(of juist niet) bij het kruis neerleggen. 

Wat bid jij als je je ogen sluit en denkt 

aan Golgotha? Vouw maar je handen 

en vertel eerlijk tegen God wat je hebt 

gedacht, gezegd en gedaan. 

Verandering Deze week...Marius Vierwind

God zal midden in de nacht door Egypte gaan en 

alle eerstgeborenen zullen overlijden. Dit terwijl de 

eerstgeborenen van de Israëlieten gespaard blijven en God 

hen voorbijgaat (Pascha). Mijn eerste gedachten bij het 

lezen van dit Bijbelverhaal zijn vol onbegrip: “God, waarom 

verhardt u het hart van de farao? God, waarom heeft U Uw 

volk vierhonderd jaar lang in slavernij laten leven?”

Nu, vele eeuwen later, leef ik. Een leven dat ik mag 

doorbrengen in alle vrijheid. Bovendien heb ik van jongs 

af aan mogen meekrijgen dat Gods oordeel ook aan mij 

voorbij zal gaan, als ik schuil achter het bloed van mijn 

Verlosser: Jezus Christus. Dit grote nieuws maakt dat ik 

God wil eren. Helaas schiet ik daarin te kort. Wat ben ik 

dan ook dankbaar met de Bijbellezing van maandag. Hier 

lees ik dat Gods verheerlijking niet afhankelijk is van mijn 

daden. 

God toonde namelijk Zijn macht aan de wereld ondanks de 

hardheid van de farao. Maar Hij toonde zijn almacht ook 

door de daden van Mozes. Allereerst doordat Mozes het 

rechtspreken overlaat aan God. Hierdoor kan God het volk 

Israël bevrijden zoals Hij al vierhonderd jaar daarvoor had 

aangekondigd. Ten tweede wordt God verheerlijkt door de 

veranderingen in het hart van Mozes. Had hij namelijk in 

zijn jeugd nog iemand vermoord in zijn woede, nu lezen we 

dat Mozes ondanks zijn woede het rechtspreken overlaat 

aan God. Het hart van Mozes was veranderd, en ten 

goede, namelijk tot Gods eer. Heer wilt u ook mijn hart 

veranderen? 

Here God, lieve Vader in de hemel. 
Dank U  wel dat ik U mag kennen. 
Wat bent U een fantastische Vader. 

Wat een genade dat U Uw eigen 
Zoon heeft gegeven, zodat ik mag 
leven. En wat is het heerlijk om in 
vrijheid met U te mogen leven. U 
te mogen volgen, zonder de angst 

dat ik iets aan Uw grootheid af zou 
kunnen doen. Heer, verander dan 
mijn hart (net zoals het hart van 

Mozes) door de liefde van Uw Zoon: 
Jezus.

Deze week lezen we in Exodus over Mozes, die in opdracht van God een verschrikkelijk oordeel 

aankondigt over Egypte.
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“Papa, papa, kijk eens!”
Lied: Als ik mijn 

ogen sluit

W E E K  7

Lied: Wat de toekomst 
brenge moge 

(Joke Buis)

Lied: 
Aan Uw tafel 

(Sela)



Maandag 13 april (2e paasdag)

LEZEN: MARCUS 16:1-15 

Het graf is leeg, de dood is overwonnen. Wat betekent 

dat voor jou? 

Dinsdag 14 april

LEZEN: EXODUS 12:37-51 

Een spannende reis staat te gebeuren. Na jaren van 

slavernij lonkt nu de vrijheid. Hoe zal dat gaan? Eén ding is 

zeker. De HEER zal over hen waken. Zoals Hij waakt over 

alle pelgrims volgens Psalm 121. 

Woensdag 15 april 

LEZEN: EXODUS 13:1-16 

“Zo gedenk ik wat de Heer voor mij heeft gedaan” staat 

er in vers 8. Wat heeft de Heer voor jou gedaan? Hoe 

gedenk jij dat?

Donderdag 16 april

LEZEN: EXODUS 13:17-14:14 

Spijt is het thema van dit gedeelte. De Egyptenaren hebben 

spijt dat ze de Israëlieten hebben laten gaan: “Nu zijn we 

onze slaven kwijt”. De Israëlieten op hun beurt hebben er 

spijt van dat ze gegaan zijn: “Laat ons maar als slaven voor 

de Egyptenaren werken”.

Vrijdag 17 april

LEZEN: EXODUS 14:15-31 

Vind je dit verhaal indrukwekkend? God zegt later in Jesaja 

43:16-19.  “Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde, zie 

Ik maak iets nieuws.”

Zaterdag 18 april

LEZEN: EXODUS 15:1-21

Mozes en Mirjam zingen een lied van bevrijding. Wat zou 

het onderwerp van jouw bevrijdingslied zijn? Vertel het 

eens tegen elkaar. Neem in de tijd naar Pinksteren de tijd 

om dit lied te schrijven.

“Harder lopen! Daar komen de 

soldaten aan.” De farao heeft spijt 

gekregen dat hij het volk van God 

heeft laten gaan. Ja, daar staat het 

volk: 600.000 mannen. De vrouwen, 

kinderen en al hun vee zijn daar niet 

eens bij gerekend. Zouden ze nu 

weer terug moeten naar Egypte? Zou 

God hen dan toch niet redden? Nee, 

God laat Mozes met een stok op het 

water slaan en de Rode zee splitst 

in tweeën, een muur van water aan 

beide kanten. De Israëlieten bereiken 

veilig de overkant. De muren van 

water storten weer in en alle soldaten 

van de farao komen om in het water. 

God heeft Zijn volk bevrijd. 

Jaren later gebeurt dat opnieuw! 

Jezus staat op de derde dag op uit de 

dood: een overwinning. Hoe bijzonder 

is dat! Jezus is onze Verlosser Door 

uit de dood op te staan, is Jezus onze 

Redder, onze Bevrijder geworden. Dit 

grote nieuws mag je aan iedereen 

vertellen! Tegen je vriendjes, 

vriendinnetjes en iedereen die het wil 

horen. GOD MAAKT VRIJ!

God maakt vrij Deze week...Ruben Vlot

Jonge meisjes die bevrijd worden uit een bordeel, jongetjes 

die van een vissersboot worden gehaald, volwassenen die 

bevrijd worden van jaren slavernij in een fabriek. 

Pasen is voor mij niet alleen maar een herdenking van een 

eenmalige gebeurtenis. Elke dag ben ik er getuige van dat 

de duisternis wordt overwonnen. Dat het leven het wint van 

de dood. Dat God echt werkelijk vrij maakt. Ik moet dan 

altijd denken aan een gedeelte over het leven Jezus. Hij 

staat - zo lezen we in het Evangelie - op een dag in de 

synagoge voor de mensen. Hem wordt de boekrol gegeven, 

Hij neemt de boekrol aan, opent hem en leest uit Jesaja, 

waarin staat: 

“De Geest van God de HEER rust op Mij, want de HEER 

heeft mij gezalfd, om aan armen het goede nieuws te 

brengen, heeft Hij Mij gezonden, om aan verslagen 

harten hoop te bieden en aan geketenden hun 

bevrijding.” (Jesaja 61:1)

Aan geketenden hun bevrijding. Ik zie het dagelijks 

gebeuren. God maakt vrij. Ik ken ook de mensen die 

bevrijden, met gevaar voor eigen leven. En als ik hen zie, 

dan moet ik opnieuw aan Jezus denken. Jezus, die met 

gevaar voor eigen leven ‘undercover’ ging. Hij was zich 

bewust van Zijn missie:  “…de HEER heeft mij gezalfd, 

om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan 

verslagen harten hoop te bieden en aan geketenden 

hun bevrijding.” (Lucas 4:18)

Ik wil Hem daarin navolgen. Jezus volgen is voor mij: Zijn 

missie uitvoeren om ook andere mensen te bevrijden.

Moge God ons zegenen met ongemak 
bij gemakkelijke antwoorden, 

halve waarheden en oppervlakkige 
verhoudingen zodat we diep 

vanuit ons hart mogen leven. Moge 
God ons zegenen met woede bij 

onrechtvaardigheid, onderdrukking, 
en uitbuiting van Gods schepselen 

zodat we mogen werken aan 
rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
Moge God ons zegenen met tranen 
om te vergieten voor hen die lijden 

aan pijn, verwerping, honger en 
oorlog zodat we onze handen kunnen 
uitstrekken om hen te troosten en om 
hun pijn in vreugde te veranderen. En 

moge God ons zegenen met genoeg 
dwaasheid om te geloven dat we een 
verschil kunnen maken in de wereld, 

zodat wij kunnen doen waarvan 
anderen zeggen dat het niet gedaan 

kan worden. 
(Franciscaanse zegenbede) 

Wekelijks hoor ik de verhalen van de reddingsoperaties van International Justice Mission. Ik zie de 

foto’s en de beelden met mijn eigen ogen. 
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“Kijk uit! Doorlopen!”
Filmpje: 

Uittocht Egypte

W E E K  8

Lief: God maakt vrij 
(Opwekking 670)

Lied: Hij leeft 
(Opwekking 690)
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