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Ik ben...
Wat bijzonder dat mij gevraagd is om de inleiding te 

schrijven voor dit 40dagentijd-boekje. Een tijd van 

vasten. Een tijd om dingen te laten die je eigenlijk veel 

doet. Tijd om je op God te richten. Tijd om met elkaar 

zoveel mogelijk maaltijden te sponsoren voor het werk 

van Stichting Dorcas. 

Er bekruipt mij ook een gevoel van angst terwijl ik 

dit schrijf. De lockdown-periode staat nog vers in 

mijn geheugen. Op mijn werk (op de corona-afdeling 

in het ziekenhuis) heb ik het verdriet van patiënten 

en familieleden gezien. En hoe zal het zijn in deze 

40dagentijd? Weet u het? Weet jij het? 

De enige zekerheid in het leven lijkt de onzekerheid: 

regeringen vallen, oorlogen verwoesten steden, rampen 

zoals corona slaan toe. Koning David weet waar hij moet 

schuilen wanneer hij schrijft: “Wie in de schuilplaats van de 

Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van 

de Almachtige.” (Psalm 91:1 HSV) Schuil jij ook bij deze 

Allerhoogste? Kunnen wij met onze onzekerheid bij Hem 

terecht en samen de 40dagentijd ingaan? De zekerheid 

om samen in de kerk te zitten hebben wij niet. Maar wel de 

zekerheid dat we bij Hem mogen schuilen.

Dit 40dagentijd-boekje staat weer vol met overdenkingen 

voor jong en oud. Ook worden er verschillende activiteiten 

georganiseerd, allemaal corona-proof! Laten wij het 

project van Dorcas van harte steunen. Laat ons een 

bloeiende gemeente zijn, ook als we niet bij elkaar zijn. 

Laten wij ons dan richten op die ene zekerheid die er is: 

Onze God en Vader! Zijn naam is ‘Ik ben … en Ik zal er 

zijn’. Ik wens u en jou een gezegende 40dagentijd toe!

Henriette Sielias (ZWO-commissie)

I N L E I D I N G

Week 1
HELEEN DEN ENGELSMAN
Mijn naam is Heleen den Engelsman-

Vierwind. Ik ben 43 jaar en getrouwd 

met René. Wij hebben twee 

kinderen: dochter Lynsey van 17 

jaar en zoon Jefta van 15 jaar. In 

het dagelijks leven werk ik in de 

ambulante gezinsbegeleiding en als 

systeemtherapeut. In  januari 2019 zijn 

René en ik bevestigd als ouderling.

Week 7
GERDA ARENDSHORST
Na ruim veertig jaar als 

verpleegkundige te hebben gewerkt, 

ben ik dit jaar met prepensioen 

gegaan. Vrijwilligerswerk vulde 

al een deel van mijn agenda en 

blijft dat doen. Ik ben ouderling 

samen met Ariëtte. Gemeente zijn 

is een uitdaging in deze tijd van 

verandering.

Week 8
HENRY HOEGEN
Vader, echtgenoot, broer, vriend, 

zoon, bouwer, schoonzoon, 

ondernemer, voorzitter, kaal, 

enthousiast, recht door zee, open, 

grappig, doener, genieter, schenker, 

41, schipper, klusser, Bourgondiër, 

levensgenieter, zoon van God, 

dankbaar! Dat ben ik: Henry 

Hoegen.

Week 2
HIDDE VOORWINDEN
Mijn naam is Hidde Voorwinden en 

ik ben 17 jaar oud. Ik zit nu in mijn 

examenjaar op het JFC in Barneveld. 

Als hobby’s heb ik sport, acteren en 

leuke dingen met vrienden doen.  

Week 3
GIJSBERT-WILLEM EVERS
Mijn naam is Gijsbert-Willem 

Evers. Ik ben geboren en getogen 

in Putten. Sinds vier jaar ben ik lid 

van de Andreaskerk. In het dagelijks 

leven werk ik als sociaal werker bij 

Welzijn Putten en in mijn vrije tijd 

sport ik graag.

Week 4
PAULA SIMON
Hallo! Ik ben Paula. Ik studeer 

Geneeskunde in Groningen, maar 

ben in het weekend altijd in Putten 

bij mijn ouders thuis te vinden. Ik 

heb afgelopen jaar Alpha Youth 

gevolgd.

De schrijvers stellen zich aan u voor

Week 6
BERTINE DEKKER
Ik ben Bertine Dekker, getrouwd met 

Gert en wij hebben twee jongens 

van 18 en 20 jaar. Binnen de kerk 

mag ik samen met Gert Follow 

geven, we mogen uitdelen en zeker 

ook ontvangen. Ik werk met kinderen 

en vind het belangrijk dat kinderen 

veiligheid en geborgenheid ervaren. 

Ik mag daar een bijdrage aanleveren 

en doe dat met veel liefde en plezier.

Week 5
JOHN PANSIER
Ik ben John Pansier, 41 jaar oud 

en getrouwd met Heidi. We hebben 

twee jongens, Nils van 8 en Jurre van 

6 jaar oud. Ik werk bij Storteboom in 

Zeewolde en in mijn vrije tijd sport ik 

graag (voetballen en hardlopen) of 

lees ik een boek. Ik ben redactielid 

van het Andreas magazine en samen 

met Heidi doe ik HVD-taken in onze 

wijk.

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

ZW
O: Zending, W

erelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
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De kosten van 
het project

In dit project zijn 500 kinderen 

die ongeveer de helft van de 

schooldagen naar school gaan. 

Ons doel is om in de periode 

van april t/m juni deze kinderen 

een maaltijd te geven, dit zijn 45 

schooldagen. Het gaat dan om 

11.250 maaltijden van €1,30 per 

stuk. 

Giften mogen worden 

overgemaakt via de Scipio app 

of naar rekeningnummer: 

NL10RABO0319479560

t.n.v. ZWO Andreaskerk 

o.v.v. 40dagentijd-project Dorcas

Acties kunnen ook betaald 

worden met collectemunten.

Eén maaltijd

€ 1,30

Eén schooldag, 

één klas een maaltijd

€ 32,50

Eén schooldag, drie 

klassen een maaltijd

€ 97,50

Eén schooldag, alle 

kinderen een maaltijd

€ 325

Omstandigheden in Libanon

Libanon vangt in verhouding de 

meeste vluchtelingen op, vergeleken 

met andere landen in de wereld. 

Volgens de laatste gegevens wonen 

er 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen 

in Libanon. Met een bevolking van 4 

miljoen mensen veroorzaakt dit grote 

problemen voor het land.

Naast de bestaande problemen in 

Libanon, vond op 4 augustus 2020 

een grote ramp plaats. In de haven 

van Beiroet, vlakbij een dichtbevolkte 

wijk, was een enorme explosie. Ruim 

300.000 mensen (ongeveer 15.000 

gezinnen) hebben hun huis verloren en 

zijn dakloos.

De samenleving in Libanon is ontwricht 

en dit heeft grote effecten op de 

kwetsbare gezinnen die in Libanon 

wonen. Een groot deel van de inwoners 

leeft met een voedseltekort; 63 

procent van de Syrische vluchtelingen 

en 10 procent van de Libanese 

bevolking. Dit voedseltekort draagt 

eraan bij dat de kinderen die wel naar 

school gaan, niet de nodige energie 

hebben om zich te concentreren en 

goed te presteren. Aan de andere kant 

zijn er ook kinderen met obesitas. De 

ouders kopen ongezond voedsel dat 

goedkoop is, maar in veel gevallen veel 

suikers en vetten bevatten.

Project Schoolmaaltijden

Met dit project biedt Dorcas gezonde 

maaltijden aan op school voor 

kinderen. De maaltijden worden 

niet alleen aan Syrische kinderen 

gegeven, maar ook aan Libanese 

kinderen die in armoede leven. Dit is 

belangrijk om geen onrust te creëren 

tussen de twee groepen. 

Het doel van dit project is om zowel 

de ondervoeding als het probleem 

van overgewicht bij kinderen aan 

te pakken. Doordat de kinderen 

de maaltijd op school krijgen 

aangeboden, kan het geld dat de 

ouders hieraan overhouden, besteed 

worden aan schoolmateriaal en 

vervoerskosten naar school. De 

gezinnen houden meer geld over voor 

het dagelijks levensonderhoud en de 

uitval op school zal afnemen.

Dorcas werkt sinds 2012 in Libanon en is een 
christelijke organisatie. Zij werken vanuit de 
Bijbelse boodschap. Er wordt nauw samengewerkt 
met de lokale christenen die zich vanuit hun 
geloof inzetten voor hun naasten. Gebed is een 
prioriteit voor de Dorcas-medewerkers, omdat 
zij in hun werk afhankelijk zijn van het gebed. In 
Libanon zijn de uitgangspunten dat ieder mens 
talenten en middelen heeft. Met deze talenten 
en middelen kunnen omstandigheden veranderen 
en kan de gemeenschap zich ontwikkelen. De 
ontwikkeling is niet afhankelijk van de hulp van 
buitenaf, maar begint bij de mogelijkheden vanuit 
de gemeenschap.

“Wij zijn Dorcas. Wij  
geloven in de kracht van God. 
En daarom geloven wij in de 
kracht van mensen.”

Bekijk dit animatiefilmpje waarin wordt 
uitgelegd op welke manier Dorcas werkt.

In dit filmpje wordt uitleg gegeven over een 
Dorcas-project in Libanon.

Informatie over Stichting Dorcas
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Gebeds-/worshipavond
19.30u, Andreaskerk/online
Samen bidden voor alle gebedspunten op de gebedsmuur, aanbiddingsliederen 
zingen samen met de band, stil staan en stil zijn voor onze naasten dichtbij en 
ver weg.

Startzondag: Wie ben ik?
10.30u, Andreaskerk/online, Ds. Werner Gugler
Het gaat over verschillende ‘Ik ben-woorden’ van Jezus. Deze laten zien wie Jezus 
is. Maar je ontdekt ook jezelf als je ontdekt wie Jezus werkelijk is. 

Drive-in: Palmpasenstokken, spaardoosjes en taart
10.00u tot 12.00u, Ingang Andreaskerk (vanaf Voorthuizerstraat inrijden)
Er zijn verschillende redenen waarom jij vandaag naar de drive-inn komt; 
• Jij wilt graag een palmpasenstok maken en komt het bouwpakket ophalen
• Jij hebt geld gespaard voor het project en gaat je spaardoosje inleveren
• Jij komt jouw bestelde taart ophalen (zie hieronder)

Gemeentebijbelschool: Overvloedig kerk zijn 
19.45u, Andreaskerk/online, Ds. Werner Gugler
Wij staan stil bij 2 Korinthe 8-9. Al een tijd zijn wij tijdens de gemeentebijbelschool 
bezig met de brief aan de Korintiërs. Het is zeer leerzaam te ontdekken wat Paulus 
over geefgedrag en collectes weet te zeggen.

Biddag: Overvloedig kerk zijn
19.30u, Andreaskerk/online, Ds. Werner Gugler
Op Biddag willen wij naar aanleiding van Joh. 15-1-8 nadenken over de samenhang 
van ‘verbondenheid met Jezus’, ‘veel vrucht dragen’ en het ‘gebed’.

Jongerendienst   
19.00u, Buitenlocatie/online, Ds. Reinoud Koning
Pasen vieren bij een knapperend vuurtje, prachtige livemuziek, gesprekjes met 
jongeren en een korte, maar krachtige overdenking.

Ochtenddienst: Overvloedig kerk zijn  
10.30u, Andreaskerk/online, Ds. Werner Gugler in samenwerking 
met Betty Timmerman (Dorcas)
Het project dat wij als Andreaskerk ondersteunen (ook de collecte van deze 
zondag) zal toegelicht worden. In de verkondiging zal het Bijbelverhaal van Dorcas 
uitgelegd worden  (Handelingen 9:36-42).

Paaswandeling
13.00u tot 15.00u, Start: Schovenhorst
Loop mee en sta stil, 3 km of 6,5 km. Opgeven kan in de Scipio-app of kijk op 
www.andreaskerkputten.nl/40dagentijd

Helaas kunnen wij nog geen duidelijkheid bieden, hoe de activiteiten eruit gaan zien. 
Maar bijna alle activiteiten hebben ook de mogelijkheid om online door te gaan. Kijk voor de actuele 

informatie in de Scipio app, op de website en houd de weekbrief in de gaten.
Meer informatie over de acties in de 40dagentijd is te vinden op andreaskerkputten.nl/40dagentijd
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OVERVLOEDIG KERK ZIJN
Tabita is een leerlinge van Jezus, ze 

woont in Joppe. Van haar wordt verteld 

dat zij “overvloedig was in goede werken 

en aalmoezen die zij gaf.” (Handelingen 

9:36). Wat betekent ‘overvloedig geven’? 

Als wij iets geven, geven wij meestal iets 

van onze overvloed. Iets dat wij kunnen 

missen. Wij zijn van nature berekenend. 

Maar ‘overvloedig geven’ stroomt voort 

uit een betrokken hart, dat niet beperkt 

wordt door menselijke rekenkunde. Bij-

voorbeeld: ‘Nu moet het wel genoeg zijn!’ 

of ‘Ik heb voldoende gegeven, nu mogen 

anderen wat doen.’ Wat was het geheim 

van Tabita, of Dorcas zoals haar naam 

vertaald wordt? Ik denk dat het te maken 

had met de overvloedige genade die zij 

eerst van Jezus ontvangen heeft. Eigen-

lijk is Hij het geheim van een overvloedig 

christen-zijn. Daarom willen wij een aantal 

activiteiten rondom het 40dagen-project, 

verbinden met het Dorcas-thema ‘over-

vloedig kerk zijn’.  Ds. Werner Gugler

Piece of cake  
10.00-12.00u
Verwen jezelf en/of iemand anders met een (stuk) taart! Taarten bestellen kan 
door een mail te sturen naar: juliamulder98@hotmail.com. Je kunt je bestelde 
(stuk) taart afhalen tijdens de drive-in. Zie hierboven of voor meer informatie; kijk 
op de site. Hoeveel geld heb jij over voor een lekker stuk taart?
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Wat ontzettend leuk dat jullie ook dit jaar weer meedoen aan 
het 40dagentijd-project. Het thema dit jaar is ‘IK BEN…’
Samen gaan we de komende weken toeleven naar 

Pasen. In de verhalen volgen we de weg zoals 

Jezus die ging. Samen met Hem zijn wij onderweg. 

Wij volgen Hem tot aan een nieuw begin op eerste 

Paasdag. We mogen ons de komende weken 

voorbereiden op dit grote feest. Het feest waarbij 

we vieren dat Jezus is opgestaan!

In het magazine is voor jullie iedere week een kinderblokje 

opgenomen. Je leest er een weetje over het Bijbelverhaal, 

een stuk uit het Bijbelverhaal en ook is er iedere keer een 

QR-code die verwijst naar een filmpje, knutsel of lied.

Vertelketting
In dit magazine vind je twee bladen met acht kaartjes van 

de Bijbelverhalen. Knip ze netjes uit en hang iedere zondag 

het kaartje op dat bij deze week hoort. Zo heb je aan het 

eind van de 40dagentijd een prachtige vertelketting met 

het hele Paasverhaal. 

Elk gezin krijgt aan het begin van de 40dagentijd een 
cadeautje thuis bezorgd, die je kunt gebruiken bij deze 
vertelketting.

Help jij ook mee?
Ook vind je bij dit magazine een spaardoosje voor het goede 

doel. We zullen dit jaar sparen voor Stichting Dorcas. Meer 

informatie hierover vind je eerder in dit boekje en via de 

QR-code op deze pagina. Sparen jullie mee zodat we heel 

veel mensen blij kunnen maken met een (warme) maaltijd? 

Misschien kun je wel een ‘klusje’ bedenken dat je gaat doen 

om een klein bedrag op te halen. Al voor €1,30 zorg je voor 

een maaltijd voor één kind.

Op zaterdagochtend 27 maart kunnen de spaardoosjes 

bij de kerk worden ingeleverd. We wensen jou met je 

familie een heel mooie 40dagentijd!

Henri Lubbersen en Wilrieke Peters

Genade is een geschenk dat God 

aan mij geeft. Zelfs zonder dat ik 

erom vraag of dat ik het verdien. 

Vol vertrouwen op God, Hij geeft 

mij wat ik nodig heb. Genade is ook 

het ontvangen van vrijheid, zodat 

ik niet meer als slaaf van bepaalde 

gewoontes hoef te leven.

Genade
Bidden is een belangrijk onderdeel 

in het leven met God. Het is praten 

met God, mijn leven voorleggen 

aan Hem en vragen om leiding 

en zegen. In mijn gebed gaat het 

er niet om dat ik veel of de juiste 

woorden gebruik. Het gaat om een 

relatie onderhouden met God. 

Wat heb ik nodig om stil te staan 

en te bidden tot God?

Bidden
Met vasten zeg ik tijdelijk ‘nee’ 

tegen mijn eigen verlangens of 

gewoontes die zijn ingesleten in 

mijn dagelijks leven. Vasten, tijd 

vrij maken en stilstaan, doe ik 

om mij op God te richten. Door 

te vasten creëer ik leegte. Het is 

belangrijk deze leegte te vullen 

met gebed. Vasten is iets tussen 

mij en God. 

Vasten

Bekijk in dit filmpje hoe jij mee 
kunt helpen om de mensen in 

Libanon te ondersteunen

‘Alleen dankzij Zijn 
genade ben ik wat ik 

ben’ 

1 Korintiërs 15:10

‘Jullie Vader weet 
immers wat jullie nodig 
hebben, nog voor jullie 

het vragen’ 

Matteüs 6:8

‘Zodat niemand ziet dat 
je aan het vasten bent, 
alleen je Vader die in 

het verborgene is’

Matteüs 6:18

Maak jij ook zo’n mooie vertelketting?

Gebedsmuur
Heb jij gebedspunten waarvoor de hele gemeente kan bidden of wil jij voor anderen bidden? Lever je gebedspunten online in: 
andreaskerkputten.nl/40dagentijd-gebedsmuur en kijk elke dag voor welke gebedspunten jij kan bidden.
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Maandag 15 februari (voorbereiding) 

LEZEN: JOHANNES 6 : 1-15

Je hoeft niet perfect te zijn, zegt God. Het enige dat Ik van 

je vraag, is dat je jezelf aan Mij durft toevertrouwen. Met je 

talenten, maar ook met je zwakke kanten. Dat je je leven 

in Mijn handen durft leggen.

Dinsdag 16 februari (voorbereiding)

LEZEN: JOHANNES 6 : 16-21

Geloven is over water wandelen, geen 

vaste grond hebben, geen vertrouwde 

zekerheden. Er is alleen maar de stem die roept: “Kom!” 

Welke stap in geloof wil jij zetten?

Woensdag 17 februari (dag 1)

LEZEN: JOHANNES 6 : 22-40

“Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je 

salaris besteden aan wat niet verzadigen kan?” (Jesaja 

55:2) Wij jagen maar door, maar wat levert het op? 

Komen we echt tot rust, tot onze bestemming, in al de 

dingen die de wereld aan afleiding/compensatie biedt?

Donderdag 18 februari (dag 2) 

LEZEN: JOHANNES 6 : 41-51

Kind van Jezus zijn is gratis, maar heeft wel een hoge 

prijs. Eten van het brood dat leven geeft, is zeggen: “De 

dood van Jezus is nodig om mij leven te geven.” Daar 

moet je dus wel je trots voor opzij zetten.

Vrijdag 19 februari (dag 3)

LEZEN: JOHANNES 6 : 52-59

Joden hadden hun voedselwetten. Twee belangrijke pun-

ten zijn dat je geen rauw vlees eet en dat je geen bloed 

drinkt. In de woorden die Jezus kiest, sluit hij precies bij 

die regels aan. Jezus zegt het expres op deze manier, om 

binnen te komen bij de mensen die Jezus achterna liepen, 

alleen maar om Zijn wonderen te zien.

Zaterdag 20 februari (dag 4)

LEZEN: JOHANNES 6 VS. 60-71

En alsof het nog niet lastig genoeg is, strooit Jezus nog wat 

extra zout in de wonden van de discipelen (en ons): “Willen 

ook jullie soms weggaan?” Het is bij Jezus alles of niets. 

Het enige wat Hij wil, is een exclusieve, intieme relatie met 

ons. Dat wij samen met Hem door het leven wandelen.

Jezus zegt: “Luister, jullie kennen 

vast de verhalen over het manna in 

de woestijn. In de woestijn hadden 

de mensen honger en daarom 

mopperden ze tegen Mozes. Ze 

wilden zelfs terug naar Egypte, 

naar het land waar ze slaaf waren 

geweest. Daar kregen ze tenminste 

elke dag eten, ook al was het niet 

veel. Beter dan niks! Toen kwam 

God hen te hulp. Iedere ochtend lag 

er manna in de woestijn. Kleine witte 

korreltjes. Manna, dat kon je eten als 

brood. Zo bleven de mensen in leven 

en hadden ze toch te eten. “Zoals het 

volk toen manna kreeg, zo ben Ik dat 

ook voor jullie”, zegt Jezus. “Ik ben 

voor jullie ook het Levende Brood uit 

de hemel. Als je dit brood eet, zul je 

voor altijd en eeuwig bij Mij horen.”

Heel veel mensen vinden dit maar 

moeilijk. Ze snappen er niks van. 

Maar er zijn ook mensen die proberen 

om heel veel op Jezus te lijken en te 

worden zoals Hij. Marcel & Lydia 

schreven daar een heel 

mooi lied over. Scan de 

QR-code en luister en 

zing maar mee!

Deze week...

Wat zegt Jezus nu? “Ik ben voor jullie het Levende Brood.” Nou daar 

snap ik niks van hoor.

IK BEN

Jezus gebruikt IK BEN. In het 

Grieks schrijf je dit als EGO 

EIMI. Jezus zegt hier niet 

alleen dat Hij het Levende 

Brood is. Hij zegt hiermee ook 

dat Hij de IK BEN is. In het 

Oude Testament maakt God 

zich ook bekend met de naam 

IK BEN (aan Mozes). Doordat 

Jezus deze naam ook gebruikt 

in Johannes, laat Hij zien dat 

Hij God is.

Weetje!

W E E K  1

(Lees Exodus 17:8-16 vooraf aan het gebed)

Heer, geef mij die 
afhankelijkheid in geloof. 
Zoals Mozes zijn handen 
omhoog hield in de strijd tegen 
Israëls vijand Amalek.
En dat U mensen op mijn pad 
brengt, zoals Aäron en Hur
die mij hierin kunnen 
ondersteunen.
Amen

Het is opvallend hoe Jezus ons leert dat wij elkaar nodig 

hebben. Johannes 6 begint met de geschiedenis van 

de vijf broden en twee vissen. Er is een tekort, wordt 

geconstateerd. Jezus had één woord kunnen spreken en 

er zou meer dan genoeg voedsel zijn voor alle mensen bij 

elkaar. Hij doet het anders: Hij roept de hulp in van een 

kleine jongen en vervolgens van zijn leerlingen. Jezus laat 

ons zien dat Hij mensen betrekt bij, en inzet voor Zijn plan. 

Niet omdat Hij ons nodig heeft, maar omdat Hij ons 

liefheeft.

Jezus laat luid en duidelijk weten: “Ik ben het levende 

brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand 

dit brood eet zal hij eeuwig leven.” De Joden protesteren: 

“Hij is toch gewoon Jezus, de zoon van Jozef? Dit is toch 

te gewoontjes?”

In de Bijbel staan verrassende namen in het 

geslachtsregister van Jezus, mensen van wie de 

reputatie - op zijn minst - twijfelachtig is te noemen. 

Geen sterke, welbespraakte mensen met wie je je graag 

zou willen identificeren. Denk aan Rachab (prostituee), 

koning Joram (deed wat slecht was in de ogen van 

God) en Batseba (buitenechtelijke relatie met David).

Jezus zegt: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, 

want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.” (2 Korintiërs 

12:7-10)

Leven in volledige afhankelijkheid van Jezus, elk moment, 

elke dag. Ik kan en wil het niet meer zelf doen. Ik geef 

mijn oude bagage over aan Jezus en mag een nieuwe weg 

bewandelen, samen met Hem en alle mensen die Hij op 

mijn pad brengt, iedere keer weer opnieuw.

Misschien ben je opgegroeid in een gezin waar het tegeltje aan de wand hing met de tekst: ‘Doe alles 

zoals het hoort’, of ‘Val een ander niet lastig met je problemen, los het zelf op’.

Wie ben ik?Heleen den Engelsman

Lied: Wie ben ik 
Sharon Kips

Lied: In U weet ik 
wie ik ben 

Hillsong

1 11 0



Lieve Heer,
Ik dank U dat we, zoals altijd, 
weer bij U mogen komen door Uw 
geweldige Zoon Jezus.
Ik vraag U of U mij wilt helpen om 
het goede te doen en de juiste keuzes 
te maken.
Leid mij op Uw weg, ook wanneer ik 
het moeilijk vind. 
Laat mij een zegen zijn voor de 
mensen om mij heen.
Wilt U mij vervullen met de Heilige 
Geest, zodat dit ook echt mag 
lukken?
Zo bid ik U voor iedereen om mij 
heen, voor die U nog niet kennen, 
laat ze Uw liefde ervaren. 
Dank U voor alles wat U mij geeft 
Heer, ook voor de dingen waarvan ik 
niet eens door heb hoe gezegend ik 
ermee ben.
Amen. 

Dit is een heel begrijpelijke gedachte. Toch denk ik dat 

God hier wijzer over denkt dan wij. Vaak zie je dat iemand 

die in een café vol passie over Jezus staat te praten, 

voordat hij tot geloof kwam, ook al enthousiast was. 

God heeft ons allemaal op een unieke manier gemaakt. 

Hij verlangt ernaar dat wij allemaal op onze eigen, 

unieke manier een zegen in deze wereld zijn. Dus ben 

jij een introvert persoon, wees dan niet bang dat God 

je dwingt om dingen te doen die niet bij je passen. 

Dit vraagt Hij niet van je. Wel is het onze opdracht 

om christen te zijn. In onze eigen leefomgeving, met 

onze eigen manier van doen. Dit is niet makkelijk in 

de samenleving waarin wij leven. Soms worden we 

belachelijk gemaakt, of niet serieus genomen. Toch 

worden we hiertoe geroepen: “Bedenk daarom: Als je 

je leven het allerbelangrijkste vindt, dan zal je het voor 

altijd verliezen. Maar als je bereid bent om je leven op 

aarde op te geven, dan zal je het eeuwige leven krijgen.” 

(Johannes 12:25) Dat klinkt best extreem, maar toch 

kan je dit in je eigen leven toepassen. Durf je naar voren 

te stappen omwille van je geloof? Ben je bereid tijd te 

investeren door in je Bijbel te lezen, zodat je investeert 

in je relatie met God? Sta je op voor die ene persoon 

die steeds belachelijk wordt gemaakt? 

Als ik eerlijk ben, lukt mij dit soms niet. Dan maak ik toch 

net die stomme opmerking over iemand of ‘vergeet’ ik 

in de Bijbel te lezen. Ik wil je uitdagen hier aankomende 

week eens op te letten. Waarin kan jij een zegen zijn voor 

anderen? Op welke momenten kan jij meer tijd vrijmaken 

voor God? 

Onlangs hoorde ik iemand een keer vragen: “Als ik in Jezus ga geloven, moet ik dan ook meteen 

evangelist worden? Mensen op straat zomaar aanspreken? Dat wil ik echt niet hoor!” 

tot zegen 
W E E K  2

Maandag 22 februari (dag 5) 

LEZEN: JOHANNES 11 : 55-57

In het stukje dat we vandaag lezen, gaat het over een 

feest. Op een dag zal er ook een feest zijn, een feest als 

nooit tevoren: de terugkomst van Jezus. Hoe bereid jij 

jezelf en anderen voor op deze dag?

Dinsdag 23 februari (dag 6)

LEZEN: JOHANNES 12 : 1-3

Wat is er mooier dan een zegen te zijn voor God? Ik 

denk dat wij God heel blij maken wanneer wij bidden. 

Waar het ook over mag gaan, Hij kijkt ons vol liefde aan. 

Hij is blij met ons gebed!

Woensdag 24 februari (dag 7)

LEZEN: JOHANNES 12 : 4-8

Als gelovige kennen we allemaal moeilijkheden en kennen 

we weerstand van buitenaf. Maar blijf geloven, wat er ook 

gebeurt. Op een dag mogen we al ons werk hier op aarde 

verzilveren voor een eeuwige toekomst met God. 

Donderdag 25 februari (dag 8) 

LEZEN: JOHANNES 12 : 9-11

Soms kom je mensen op je pad tegen die 

gewoonweg niet willen geloven. Probeer 

ze altijd met liefde te blijven behandelen, hoe moeilijk dit 

ook kan zijn. Laat met jouw levensstijl zien wat geloven 

inhoudt.

Vrijdag 26 februari (dag 9)

LEZEN: JOHANNES 12 : 12-19 

Het kan lastig zijn om consequent een ‘levend 

geloof’ te hebben. Het vlammetje in je hart kan 

namelijk krimpen. Een echte aanrader is ‘Bible in one year’. 

Je ontvangt dagelijks Bijbelteksten in je mailbox, waardoor je 

geprikkeld wordt te investeren in je relatie met God.  

Zaterdag 27 februari (dag 10)

LEZEN: JOHANNES 12 : 20-26

Je mag genieten van alle zegeningen die je van God hebt 

mogen ontvangen. Laat al deze zegeningen alleen niet te 

belangrijk voor je worden. Blijf Zijn pad bewandelen en 

houd je einddoel in zicht. 

Maria knielt voor Jezus neer. Ze 

maakt haar lange haar los en droogt 

Jezus’ voeten ermee af. Judas, een 

van Jezus’ leerlingen, wordt er boos 

om: “Wat zonde van die dure olie,” 

zegt hij. “Maria, je had dat kruikje 

beter aan mij kunnen geven. Dan 

had ik het kunnen verkopen en dan 

hadden we het geld aan de arme 

mensen kunnen geven.” “Laat Maria 

met rust,” zegt Jezus. “Ze moest dit 

doen. Maria heeft laten zien wat 

er binnenkort zal gebeuren. Ik zal 

sterven, en dan zullen jullie ook olie 

over mijn lichaam gieten. Er zullen 

altijd arme mensen zijn aan wie je 

geld kunt geven. Maar Ik zal er niet 

altijd zijn.” Jezus geeft Maria een 

hand en Maria staat op. Ze veegt 

haar tranen weg. Wat ontzettend 

mooi hoe Maria laat zien hoeveel 

ze van Jezus houdt. Hoe laat jij zien 

hoeveel jij van Jezus houdt? 

Deze week...

“Wat doet Maria nou?” fluisteren de discipelen. “Gooit ze zomaar die 

dure olie weg? Ze doet net of Jezus koning wordt!”

Puzzel ‘Uit liefde 

voor Jezus’

NARDUSOLIE

Maria giet nardusolie over de 

voeten van Jezus. Nardusolie 

heeft een erg sterke, ‘zware’ 

geur. Het werd gebruikt 

in medicijnen en om een 

lichaam voor te bereiden op 

de begrafenis. Soms werd het 

ook toegevoegd aan de olie die 

over het hoofd van een nieuwe 

koning of andere belangrijke 

leider gegoten werd. In het 

verhaal van vandaag zie je dit 

allebei een beetje terug.

Weetje!

Ik ben ... 

Hidde Voorwinden

Lied: We believe 
Newsboys 

Lied: Mag ik jou 
tot zegen zijn 

Sela
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S T I L T E

Ik ben de weg die er niet lag
De ware weg die je niet zag
Ik ben het leven voor altijd
Degene die jouw weg bereidt
 
Ik sluit niemand uit, Ik luister
Geef ruimte, verlicht het duister
Ik wijs de weg ook in de nood
Ik overwon voor jou de dood
 
Zoek je leven, grijp dan Mijn hand
Gaan wij naar ’t beloofde land
Ik ben de weg door alle tijd
Jouw leven eeuwig toegewijd

(Dirk Vethaak)

N.a.v. “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Joh. 14: 6)
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Vader in de Hemel, 
we willen U danken voor zoveel 
liefde en dienstbaarheid, zoals 
we dat in Johannes 13 hebben 
gelezen. Wilt U ons helpen 
om elkaars voeten te blijven 
wassen en onszelf niet beter te 
voelen dan een ander. Dat we 
hierdoor Uw liefde steeds meer 
uitstralen naar de mensen om 
ons heen. 
Amen.

Ik stel me zo voor dat de discipelen naar elkaar kijken en bij 

zichzelf denken: “Als ze maar niet denken dat ik die vieze 

voeten van de anderen ga wassen!” En wat doet Jezus? Hij 

pakt een linnen doek en een kom met water, en begint de 

voeten van Zijn discipelen te wassen. Dit wordt eerst niet 

door hen geaccepteerd, maar Jezus wast uiteindelijk de 

voeten van iedereen. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen 

én tegen ons: “Volg Mijn voorbeeld.”

In de reactie van Petrus kan ik mij wel herkennen. Zou 

Hij mijn vieze voeten wel mogen wassen? Nu ik dit zo 

schrijf, moet ik denken aan onze avondmaaldiensten. 

Waarom worden avondmaaldiensten minder goed 

bezocht dan de reguliere kerkdiensten? Als ik naar 

mijzelf kijk, blijf ik ook weleens thuis omdat ik vind dat 

ik dan tekort ben geschoten in mijn geloof. Dan vind ik 

dat mijn voeten niet ‘schoon genoeg’ zijn om aan het 

avondmaal deel te mogen nemen. 

Wat ik dan tekenend vind in Johannes 13, is dat Jezus 

de voeten van alle discipelen wast! Ook die van Judas 

en van Petrus, terwijl Jezus weet dat zij Hem binnenkort 

zullen verraden en verloochenen.  Voor mij spreekt hier 

zoveel zelfopofferende liefde uit naar ons als mensen. 

Dat Hij ondanks onze tekortkomingen, niets liever wil 

dan dat wij deelnemen aan de maaltijd! Jezus vraagt 

geen schone voeten, maar Hij vraagt alleen aan ons of 

Hij ze mag wassen. Ik wil dit beeld vast blijven houden 

wanneer ik weer eens in tweestrijd ben om wel of niet 

naar de avondmaaldienst te gaan.

Je zult begrijpen dat als je de hele dag loopt op zanderige wegen, je voeten erg vies worden. Voordat 

je dan gaat eten, worden de voeten gewassen. Dit werk werd gedaan door slaven, dus echt een werk-

je waar je je neus letterlijk en figuurlijk voor ophaalt.

dienstbaar
W E E K  3

Maandag 1 maart (dag 11)

LEZEN: JOHANNES 13 : 1-5 

Alles staat op scherp. Jezus is bij de maaltijd, maar de 

duivel is er ook. Hoe merk jij de macht van de duivel in 

de wereld? Weet dat Jezus’ liefde voor jou en mij tot het 

uiterste gaat! Hij heeft de duivel overwonnen.

Dinsdag 2 maart (dag 12)

LEZEN: JOHANNES 13 : 6-11 

Petrus heeft er moeite mee dat Jezus zich verlaagt tot 

een slaaf. Jezus laat met de voetwassing duidelijk zien 

dat Hij niet naar de aarde is gekomen om te heersen, 

maar juist om te dienen. Hoe zie jij Jezus? 

Woensdag 3 maart (dag 13)

LEZEN: JOHANNES 13 : 12-17 

Wat zouden we soms toch graag iemands oren willen 

wassen. Ongezouten de waarheid vertellen! En dan 

zegt Christus: ga op je knieën, verloochen jezelf en 

ga voeten wassen. Op welke manier probeer jij Jezus’ 

liefde te laten zien? 

Donderdag 4 maart (dag 14) 

LEZEN: JOHANNES 13 : 18-30 

Jezus wijst Judas aan als verrader met een stuk brood. 

Veel later zal Judas op zijn beurt Jezus aanwijzen door een 

kus. Ben jij wel eens door een vriend(in) teleurgesteld of 

verraden?  Hoe kan je geloof je hierin helpen om daarmee 

om te gaan?

Vrijdag 5 maart (dag 15)

LEZEN: JOHANNES 13 : 31-35  

Wat een duidelijke opdracht geeft Jezus ons mee, maar 

tegelijk ook zo moeilijk. Hoe probeer jij dit? Neem eens 

rustig de tijd om het Opwekkingslied 705 ‘Toon Mijn 

liefde’ te luisteren en de woorden tot je te nemen. 

Zaterdag 6 maart (dag 16)

LEZEN: JOHANNES 13 : 36-38

De haan is nog elke dag te horen als we dingen doen, 

zeggen of denken die Jezus verdriet doen. Here Jezus, wilt 

u vergeven wat ik vandaag verkeerd heb gedaan en mij 

helpen om steeds meer op U te lijken?

Petrus schudt zijn hoofd: “Ik snap er 

niks van. Waarom deed U dat?” “Ik 

wil jullie iets belangrijks leren,” zegt 

Jezus. “Voeten wassen, dat vinden 

jullie werk voor een slaaf, toch? Ik ben 

geen slaaf. Ik ben jullie Heer. En toch 

heb Ik jullie voeten gewassen. Want Ik 

houd zoveel van jullie dat Ik alles voor 

jullie wil doen, zelfs dit. En Ik wil graag 

dat jullie ook zo met elkaar omgaan. Ik 

wil graag dat je jezelf niet belangrijker 

vindt dan een ander. Dat jullie dingen 

voor elkaar doen, ook dingen die je 

misschien helemaal niet leuk vindt. 

Doe voor elkaar wat Ik voor jullie heb 

gedaan.” Petrus knikt langzaam. Hij 

begrijpt het nog steeds niet zo goed. 

Maar als Jezus dat van hem vraagt, 

gaat hij dat doen. Zeker weten.

Jezus is een dienaar. 

Pak maar eens een 

vel papier en vouw 

die net als de doek die Jezus om had 

(zie instructiefilmpje achter de QR-

code) en ontdek wat een bijzondere 

leider Jezus is. Een leider die dient…

Deze week...

“Begrijpen jullie wat ik heb gedaan?” vraagt Jezus als Hij weer aan 

tafel komt, nadat hij de voeten van de discipelen heeft gewassen.

VOETEN WASSEN VOOR 

HET ETEN!

“Handen wassen voor het 

eten!” Die zin heb je vast al 

honderd keer gehoord. Maar 

‘voeten wassen voor het eten’ 

- dat vinden we wat minder 

gewoon. In de tijd van de Bijbel 

is het juist wel gewoon. De 

wegen zijn in die tijd erg stoffig. 

Of modderig als het geregend 

heeft. En mensen dragen open 

sandalen. Goed te begrijpen 

dus dat je je voeten wilt wassen 

voor een fris gevoel bij het eten!

Weetje!

Ik ben ... 

Gijsbert-Willem Evers

Werkblad: “Hoe 

kan ik uit liefde 

iets voor een 

ander doen?”

Lied: Gebed  
om zegen 

Sela

Lied: Toon mijn 
liefde 

Opwekking 705 

Een korte film over de 
impact van iets kleins, 

wat je voor een ander doet
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Lieve Vader in de Hemel, 
dank U wel dat U Uw Zoon 
gestuurd heeft. Dank U wel 
dat wij in de naam van Jezus 
tot U mogen bidden. Dank U 
wel dat U al weet welke weg 
ik zal gaan en dank U wel dat 
ik U mag volgen. Sorry, dat ik 
soms vergeet dat ik mij geen 
zorgen hoef te maken. Als ik 
keuzes maak zonder ze voor 
U neer te leggen, wilt U mij 
dan vergeven? Heer, wilt U mij 
ook helpen de juiste keuzes te 
maken? Wilt U mij helpen de 
juiste weg te gaan? Dank U 
wel dat U nu al op mij wacht 
en dank U wel voor alle dingen 
waar U mij mee helpt. In de 
naam van Jezus. Amen.

Maar wat nou als je de weg kwijt bent in je leven. 

Je weet niet welke nieuwe school je moet kiezen, of 

welke studie/welk werk goed bij je past. Je moet een 

belangrijke keuze maken die voor de komende tijd 

veel gaat veranderen, maar je weet het antwoord niet. 

Daarbij wil Jezus je helpen. Hij wil je de weg wijzen en 

je helpen de juiste keuzes te maken. Hij zegt: “Ik ben de 

weg, de waarheid en het leven.”

Hij weet welke keuzes je moet maken en Hij helpt je de 

goede keuzes te maken. Maar hoe dan? Je kunt in de 

Bijbel lezen en je kunt bidden. Maar soms lijkt het toch 

alsof God geen antwoord geeft. Bedenk dan: Jezus 

zegt dat Hij de waarheid is. Hij kent jou en weet wat er 

in je hart speelt. Hij kent je supergoed en weet waarom 

jij een bepaalde keuze wel of juist niet maakt. Vertrouw 

erop dat Hij het verlangen in je hart legt om Zijn weg 

te gaan.

Gebruik de Bijbel, lees en bid, praat met anderen en 

volg Jezus’ voorbeeld. We zijn allemaal mens en doen 

lang niet alles goed. We zullen allemaal regelmatig 

verdwalen. Probeer Zijn weg te bewandelen zoals die 

in de Bijbel is beschreven. Let op Jezus, Hij is de weg 

naar God. Hij leidt je naar Hem toe. Zodat God je in Zijn 

armen zal sluiten. De woorden van Spreuken 3:6 sluiten 

hier mooi op aan: “Denk aan Hem bij alles wat je doet, 

dan baant Hij voor jou de weg.”

Als je alles bij God neerlegt en op Hem vertrouwt, kan 

je de weg volgen die voor jou bepaald is.

Misschien heb je het wel eens meegemaakt: je bent verdwaald. Ik heb zelf totaal geen richtingsgevoel, 

dus ik ken dit gevoel maar al te goed. Google Maps is dan ook mijn beste vriend in dit soort situaties.

een wegwijzer
W E E K  4

Maandag 8 maart (dag 17) 

LEZEN: JOHANNES 14 : 1-2 

Je hoeft niet bang te zijn voor de gevolgen van de keuzes 

die je maakt. Je mag ze bij Hem neerleggen en op Hem 

vertrouwen. Hij laat je niet zomaar verdwaald raken, 

want Hij heeft alles al voor je klaargemaakt. Vraag aan 

God of hij ook jou bij de hand wil nemen.

Dinsdag 9 maart (dag 18)

LEZEN: JOHANNES 14 : 3-4

Als de trein door een donkere tunnel rijdt, vertrouw je op 

de machinist. Zo is het ook bij God; als je verdwaalt en 

je bent God uit het oog verloren, ook dan mag je erop 

vertrouwen dat Hij je helpt. Dat Hij met je meeloopt.

Woensdag 10 maart (dag 19)

LEZEN: JOHANNES 14 : 5-7

Vandaag is het Biddag. Probeer de dingen die de laatste 

tijd vaak op je pad komen of de dingen waar je mee zit, 

voor Hem neer te leggen. Bid of Jezus jou de juiste weg 

wil wijzen. Trouwens, voor wie bestel jij een stuk taart, die 

je tijdens de drive-in op 27 maart kan ophalen?  

Donderdag 11 maart (dag 20) 

LEZEN: JOHANNES 14 : 8-9

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest vormen samen een 

onlosmakelijke drie-eenheid. Je kan dit vergelijken met 

een kaars: God is het vuur, Jezus het licht en de Heilige 

Geest de warmte. Mag Jezus in jouw hart schijnen? Dan 

zul je de warmte van de Heilige Geest ervaren.

Vrijdag 12 maart (dag 21)

LEZEN: JOHANNES 14 : 10-11

God is niet alleen in Jezus, maar ook in ons. De Heilige 

Geest wil in jouw hart wonen. Door te leven vanuit de liefde 

van Jezus, kan je aan de mensen om je heen laten zien 

dat je bij God hoort. Misschien kan je anderen wel vragen 

of ze meelopen met de Paaswandeling van volgende week 

zaterdag, 20 maart.  

Zaterdag 13 maart (dag 22)

LEZEN: JOHANNES 14 : 12-14

Vraag alles wat je aan God vraagt, in de naam van Jezus. 

Door Jezus zijn onze zonden vergeven. Hierdoor kunnen 

wij bidden tot God. Laten we danken dat we in de naam 

van Jezus tot God mogen bidden.

Deze week...

Het is de avond voor het Joodse Paasfeest. Jezus is met 

zijn leerlingen samen aan het eten. Jezus zegt: “Jullie weten al 

langs welke weg Ik naar mijn Vader toe zal gaan.” Tomas, die 

net een hap wilde nemen, legt zijn stuk brood neer. “Huh?” 

zegt hij verbaasd. “Dat weten we helemaal niet. We weten 

niet eens waar U naartoe gaat, Jezus! Hoe kunnen we dan 

weten langs welke weg U gaat?” Jezus glimlacht en zegt: “Ík 

ben de weg. Bij Mij is de waarheid, bij Mij is het leven.” Tomas 

krabt aan zijn wang. Hij probeert het te begrijpen. Maar het 

is wel heel erg moeilijk. Jezus is toch geen straat? Of een 

weg waarop je kunt lopen? Dat kan helemaal niet. “Ik snap 

dat je het lastig vindt, Tomas,” zegt Jezus. “Ik zal het anders 

uitleggen. Wil je naar God toe? Wil je op een dag ook bij Mijn 

Vader in de hemel wonen? Dan moet je in 

Mij geloven. Als je in Mij gelooft, dan is het 

net of je op een weg loopt die uitkomt bij 

God.” “Oooh”, zegt Tomas. “Nu begrijp ik 

het. Een beetje.”

HUIS VAN MIJN VADER

Jezus zegt dat Hij weggaat om een plaats voor 

de leerlingen klaar te maken in het huis van Zijn 

Vader. Wat bedoelt Hij daarmee? Gaat Hij weg 

om een echt huis op te knappen? Om meubels 

neer te zetten en gordijnen op te hangen? Nee, 

niet helemaal. “Het huis van mijn Vader” is de 

plek waar God woont. Hoe die eruitziet, weten 

we niet. Maar waarschijnlijk zijn er geen meubels 

en gordijnen nodig €. Dat Jezus een plaats 

klaarmaakt, betekent dat mensen die in Hem 

geloven, voor altijd bij God mogen horen. Door 

Jezus weten ze hoe ze bij God kunnen komen.

Weetje!

Ik ben ... 

Paula Simon

Lied: Waymaker 
Leeland

Lied: Ik wil U 
danken 

Christian Verwoerd
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Lieve Vader in de Hemel, wij 
mogen U danken voor een 
plek op aarde waar we mogen 
leven in vrede en veiligheid. 
Wilt U zijn bij de mensen die 
gevlucht zijn voor de oorlog in 
Syrië? Wilt U zijn bij de mensen 
van Dorcas die helpen in de 
vluchtelingenkampen? Zegen 
het werk van die mensen. 
Geef ons kracht om ieder op 
zijn of haar eigen manier, een 
bijdrage te leveren aan een 
betere wereld voor iedereen. 
Zegen ons met Uw vrede. 
Amen.

In 2020 hebben we nog 75 jaar bevrijding gevierd. 

Bevrijding uit een oorlog die zeker in Putten diepe 

sporen heeft achtergelaten. Inmiddels is vrijheid en 

vrede zo gewoon geworden voor ons Nederlanders. 

Hoe anders is dat in Syrië, hemelsbreed ‘slechts’ drieduizend 

kilometer hiervandaan. Daar kent de bevolking al acht jaar 

geen vrede. En terwijl de Europese politici een (politieke) 

oplossing zoeken voor het conflict, waarvan zoveel mensen 

het slachtoffer zijn, zijn er gelukkig ook organisaties zoals 

Dorcas die concrete hulp bieden aan Syrische vluchtelingen 

in Libanon. Ik heb ooit kennis gemaakt met Dorcas in een 

samenwerking voor de bekende voedselhulpacties in de 

supermarkt. Dorcas is een organisatie die ik heb leren kennen 

als een heel mooie, integere organisatie. Een organisatie die 

de steun van onze gemeente verdient.

Maar vrede is zoveel meer dan leven in vrijheid. Enkele 

maanden geleden vierden we Kerst en hoorden we het 

‘Vrede op aarde’ veelvuldig. Onze hemelse Vader bracht 

met de geboorte van Jezus vrede op aarde. Hiermee gaf 

Hij het vertrouwen dat er redding is. De zekerheid die 

met Zijn lijden en sterven is bekrachtigd. De vrede die 

Hij ons heeft nagelaten door de Heilige Geest nadat Hij 

aan de rechterhand van Zijn Vader heeft plaatsgenomen.

Met Zijn komst naar de aarde heeft Jezus ons vrede 

gegeven, vrede die we in onszelf mogen voelen. De 

woorden uit Johannes 14 vers 27 “Maak je niet ongerust 

en verlies de moed niet” geven mij houvast. Soms is dat 

moeilijk als je om je heen kijkt in je directe omgeving, of als 

je naar het journaal kijkt. Maar het is voor mij een heel mooie 

Paasboodschap. Ik hoop dat dat ook voor jou mag gelden.

Denkend aan het weekthema ‘Ik ben… vrede’ en het project van Dorcas dat centraal staat tijdens 

deze 40dagentijd, moet ik denken aan de vrede die wij kennen in Nederland.

vrede
W E E K  5

Maandag 15 maart (dag 23) 

LEZEN: JOHANNES 14 : 15-17

Jezus doet een belofte: de Geest van de waarheid zal 

altijd bij je zijn. We mogen dus iedere dag leven met de 

zekerheid dat de Geest van de waarheid in ons leeft. 

Hoe heeft dit een plek in jouw leven?

Dinsdag 16 maart (dag 24)

LEZEN: JOHANNES 14 : 18-20

“…Ik kom bij jullie terug”, voor mij het mooiste stukje in 

deze tekst. Totdat het zover is, mogen we leven in de 

wetenschap dat Hij in ons is. Wat een geschenk. Wandel 

jij zaterdag ook mee met de Paaswandeling?

Woensdag 17 maart (dag 25)

LEZEN: JOHANNES 14 : 21-23

Jezus zegt dat Hij en Zijn Vader bij ons komen wonen 

als wij Hem liefhebben. Als iemand bij je komt wonen, 

moet je ruimte voor hem of haar maken. Op welke 

manier maak jij ruimte in je leven voor Hem?

Donderdag 18 maart (dag 26) 

LEZEN: JOHANNES 14 : 24-26

Een duidelijke boodschap van Jezus aan Zijn discipelen. 

Het zijn niet Zijn woorden, maar de woorden van de Vader. 

Gelukkig mogen we de Heilige Geest ontvangen, die ons 

alles duidelijk zal maken. 

Vrijdag 19 maart (dag 27)

LEZEN: JOHANNES 14 : 27

“Maak je niet ongerust en verlies de moed niet”, dat is 

weleens moeilijk. Als je om je heen kijkt of naar jezelf 

kijkt, is het soms best moeilijk om je niet ongerust te 

maken. Vertrouw dan op Zijn vrede.

Zaterdag 20 maart (dag 28)

LEZEN: JOHANNES 14 : 28-31

Vandaag is de Paaswandeling ‘Je wandelt nooit alleen’. 

De discipelen hebben moeite om te geloven dat Jezus hen 

zal verlaten. Wij mogen erop vertrouwen dat Hij terugkomt. 

Dat doet me denken aan de spreuk “Vertrouwen is geloven 

wat je nog niet kunt zien. De beloning voor dit vertrouwen 

is zien wat je gelooft.”

Deze week...

Ik ben ... 

John Pansier

“Lieve vrienden,” zegt Jezus, “Ik geef jullie mijn vrede.” 

“Vrede?”, vraagt Petrus. Ineens is hij blij. “Dat de Romeinen 

weggaan uit ons land? En die gemene koning Herodes? 

Dat er geen soldaten meer hoeven te vechten?” “Nee,” 

zegt Jezus. “Ik bedoel een ander soort vrede. De vrede 

die Ik bedoel is vrede die in je hart woont. De vrede die de 

heilige Geest wil geven. Als je bij Mij hoort, zul je die vrede 

voelen. Ook als Ik niet meer hier bij jullie ben. Ook als 

het moeilijk is.” Petrus knikt. Jezus heeft zoveel moeilijke 

dingen verteld en hij begrijpt het allemaal nog lang niet. 

Maar vrede in zijn hart – dat wil hij ook wel. Heel graag 

zelfs.

VREDE

Jezus belooft zijn leerlingen dat Zijn vrede altijd bij 

hen zal blijven. In de Bijbel staan meer beloftes 

waarin vrede een rol speelt. Bijvoorbeeld de 

zegen die de priesters over het volk uitspreken. 

Die eindigt met: “De Heer zal aan jullie denken 

en jullie vrede geven.” (Numeri 6:26) En in zijn 

brief aan de christenen in Filippi legt Paulus uit 

wat voor vrede dat is: “Dan zal God zijn vrede 

aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens 

ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en 

jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad. 

Want jullie horen bij Jezus Christus.”

Weetje!

Lied: De zegen 
van God
Opwekking voor 
kids 311

Lied: De wind 
steekt op 

Sela

Lied: Via Dolorosa 
Sela
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Vader in de hemel,  
die zoveel om mij geeft. 
Dat U in Uw genade,  
Uw Zoon gegeven heeft. 
Dank U voor Uw liefde,  
Uw eindeloze trouw. 
Dat ondanks al mijn falen,  
U zegt: “Ik hou van jou.”

Luister naar deze tekst alsof het over het  
jou gaat.
Bij mij komt dit lied binnen. Elke keer als ik  
het hoor opnieuw. Wat een liefde!

Onlangs kwam ik deze uitspraak tegen: “Geef alle 

liefde die je hebt, en nog een beetje meer.” Ik kan uit 

ervaring spreken dat mij dat niet lukt; behalve als ik 

mij laat vullen met Zijn liefde. Er zijn veel momenten 

dat ik opga in de drukte van het leven. Daardoor maak 

ik minder tijd vrij voor Jezus en ervaar ik minder Zijn 

liefde.

Blijf in Zijn liefde!

Dat moet ik telkens weer tegen mijzelf zeggen en daar 

ook wat voor doen. Ik weet dat als ik in Zijn liefde blijf, 

ik zoveel meer liefde, rust en vrede mag ervaren voor 

mijzelf en voor anderen.

In Hem zijn verandert mijn gebeden, mijn gedachten, 

mijn zicht en mijn spreken. Waar ik zo dankbaar voor 

ben is dat God altijd van mij blijft houden. Zijn liefde 

voor mij verandert niet. Door Jezus mag ik altijd bij Hem 

komen. Hij vergeeft, Hij geneest, Hij herstelt.

God nam de eerste beslissing om ons lief te hebben. Hij 

is (door Jezus) voor ons gestorven en weer opgestaan. 

Hij heeft de dood overwonnen en nodigt ons uit om 

voor altijd met Hem samen te zijn. Wij hebben de keuze 

die uitnodiging aan te nemen of af te wijzen. Zonder 

Zijn eerste beslissing zouden wij geeneens een keuze 

hebben. Ik heb ervoor gekozen om deze uitnodiging 

aan te nemen, omdat ik weet dat ik niet zonder Zijn 

liefde kan. Welke keuze maak jij?

Jezus zegt: “Blijf in Mijn liefde!” Die liefde gun ik  

jullie allemaal.

In Johannes 15 vers 9 zegt Jezus: “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in 

Mijn liefde.” Maar hoe doe je dat? Vaak proberen wij het zelf, maar Jezus zegt dat we pas echt Zijn 

liefde kunnen ervaren, als wij dicht bij Hem blijven en Zijn geboden onderhouden.

liefde
W E E K  6

Maandag 22 maart (dag 29) 

LEZEN: JOHANNES 15 : 1-8

Als je snoeit, krijg je meer vruchten. Jezus bedoelt hier 

dat er in jouw en mijn leven verkeerde dingen zijn die weg 

moeten. Dat is best lastig en vervelend, maar het kan als 

we gevoed worden door Jezus. Hij geeft het leven. Dat 

is een vruchtbaar leven vol liefde, vrede en blijdschap.

Dinsdag 23 maart (dag 30)

LEZEN: JOHANNES 15 : 9-17

Jezus’ blijdschap over jou blijft in alle omstandigheden. 

Jezus geeft wat je nodig hebt, vertrouw daarop! Jezus 

ziet naar jou om. Hij geeft je kracht, Hij draagt je en helpt 

je. Laat je met die liefde en blijdschap vullen, dan ga je 

vrucht voortbrengen. Uitdelen in woorden en daden.

Woensdag 24 maart (dag 31)

LEZEN: JOHANNES 15 : 18-27

Iemand wordt uitgescholden en er wordt geroddeld. Jij 

zegt maar niets. Diep van binnen weet je dat het niet eerlijk 

is. Als christen behoor je niet toe aan de wereld. Ik moet 

denken aan de mensen die vervolgd worden omdat ze 

christen zijn. Daar worden mensen gedood omdat ze Jezus 

lief hebben. God stuurt een Helper, de Heilige Geest.

Donderdag 25 maart (dag 32) 

LEZEN: JOHANNES 16 : 1-16

De discipelen begrijpen niet wat Jezus bedoelt. Begrijpen 

wij het wel? Hij verzekert hen dat ze niet alleen achterblijven. 

De Heilige Geest komt. Niet alleen voor hen, maar voor 

ons allemaal. God wil dat je weet dat je er niet alleen voor 

staat in deze wereld. Je hebt de Heilige Geest nodig, die 

je troost, je de waarheid leert en helpt.

Vrijdag 26 maart (dag 33)

LEZEN: JOHANNES 16 : 17-24

De waarden van de wereld zijn vaak tegenovergesteld aan 

Gods waarden. Daardoor kun jij je heel rot voelen. Jezus 

zegt: “Er komt een dag dat je blij zult zijn.” We mogen in alles 

onze ogen richten op de toekomst en op Gods beloften. Je 

staat in de wereld, maar je bent niet van de wereld. 

Morgen is van 10.00u tot 12.00u de drive-in (zie blz. 7).

Zaterdag 27 maart (dag 34)

LEZEN: JOHANNES 16 : 25-33

Als we geloven wat Jezus hier zegt, zetten we een eerste 

stap. Jezus wil dat we de vrede bewaren. Hij noemt hier al 

dat we het zwaar te verduren zullen krijgen. Hij zegt: “Houd 

moed, ik heb de wereld overwonnen.” Richt je ogen op 

Hem. Het komt goed. Jezus is overwinnaar.

Deze week...

Ik ben ... 

Bertine Dekker

“Zelfs als het heel gevaarlijk is! Ik 

heb mijn leven voor U over.” “Nee”, 

zegt Jezus. “Ik ben niet jullie rabbi 

(leraar). Ik ben jullie vriend. Als 

jullie vriend vraag Ik aan jullie: doe 

overal in de wereld goede dingen. 

Zo kunnen jullie de mensen laten 

zien hoeveel God van hen houdt 

en laten jullie Zijn liefde zien. Dat 

kan misschien soms gevaarlijk zijn. 

Maar als jullie echt Mijn vrienden 

zijn, dan doen jullie dat toch. En je 

hoeft niet bang te zijn. Want je bent 

niet alleen. God is bij je en Hij zal 

jullie helpen. Dit vraag ik van jullie: 

houd van elkaar en laat Gods liefde 

zien. Want als je dat doet…”

Los de rebus op 

en ontdek wat de 

liefde brengt en 

betekent.

“Als U wilt dat ik voor U vecht, dan doe ik dat voor U. U bent mijn 

meester van wie ik zoveel leer”, zegt Petrus.

LERAAR EN LEERLING 

De leerlingen noemen Jezus vaak 

‘meester’ of ’rabbi‘. Daarmee 

bedoelen ze dat Hij hun leraar 

is. In de tijd van Jezus waren er 

meer leraren die veel over de 

Joodse heilige boeken wisten. 

Zo’n leraar noem je ‘rabbi’. 

Hoe meer leerlingen een rabbi 

had, hoe belangrijker hij was. 

De leerlingen volgden hun rabbi 

overal en probeerden hem in alles 

na te doen.

Weetje!

Knutselvideo om 

een dubbel hart 

te maken
Lied: Herstel mijn 

eerste liefde 
Marcel & Lydia

Lied: Jezus 
overwinnaar 

Opwekking 832

Lied: Door en  
door goed

Eline Bakker
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Heer, help ons om stil te zijn. 
Zodat we Uw stem kunnen 
horen en verstaan. 
Vul de stilte met Uw liefde 
Heer, genees onze ziel. 
Wijs ons in stilte weer de weg. 
Amen.

Ik ben toch vaak (te) druk, zoveel plannen en zoveel 

dingen die vandaag en morgen nog moeten gebeuren. 

Wil ik wel stil zijn en waarom zou ik dat doen? Of 

hebben we de afgelopen periode méér geleerd om de 

rust te waarderen?

Wat ik weet, is dat ik stilte nodig heb om te luisteren. 

Luisteren naar de ander, dichtbij en veraf. Stilte heb 

ik nodig om te denken. Om dingen tot me door te 

laten dringen. Waar gaat het eigenlijk om in deze 

Stille Week? De week begint met de Palmzondag: 

Jezus wordt door een juichende menigte Jeruzalem 

binnengehaald.

Veel pelgrims, die in verband met Pesach (het joodse 

feest van de ongezuurde broden) in de stad zijn, 

verwelkomen Hem met palmtakken. Maar Jezus heeft 

nog een andere weg te gaan. Hij vertelt Zijn leerlingen 

dat ze straks verder moeten zonder Hem. Ik kan me 

voorstellen dat ze stil worden van deze boodschap.

Op Witte Donderdag viert Jezus Zijn laatste maaltijd. 

Wij hopen in deze week het Avondmaal te vieren om 

ons te herinneren aan wat Jezus voor ons gedaan heeft. 

Zijn lichaam en Zijn bloed. Uit liefde voor jou en mij. Om 

stil van te worden. In Johannes 18 vers 6 zegt Jezus: “Ik 

ben het.” Geen twijfel mogelijk. Hij is de Zoon van God 

en laat zich gevangennemen. Omdat Hij onze redder wil 

zijn. Laten we daar bij stil staan.

Deze zondag begint de Stille Week. De week die voorafgaat aan het Paasfeest.  

Maar kan ik wel stil zijn?

stil
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Maandag 29 maart (dag 35) 

LEZEN: JOHANNES 18 : 1-3  

Jezus heeft voordat Hij gevangen werd genomen, 

gebeden voor de leerlingen. Daarna gaat hij naar een 

bekende plek waar Hij vaak met hen kwam. Hij loopt de 

vijand bewust tegemoet. Hij weet wat Hem te wachten 

staat. Hoe moedig is dat! Houd moed.

Dinsdag 30 maart (dag 36)

LEZEN: JOHANNES 18 : 4-9 

Jezus vraagt naar de bekende weg: “Wie zoeken jullie?” 

Hij geeft ook meteen duidelijkheid: ”Ik ben het.” Hij is de 

Zoon van God. Jezus neem zelf de verantwoordelijkheid 

en verzoekt zijn leerlingen te laten gaan. Durf jij jouw 

verantwoordelijkheid te nemen voor jouw keuzes?

Woensdag 31 maart (dag 37)

LEZEN: JOHANNES 18 : 10-11

Petrus wil Jezus verdedigen. Dat past bij Petrus: 

impulsief en er helemaal voor gaan. Maar het is niet de 

bedoeling. Jezus is vastberaden. Hij moet en wil Zijn 

lijden dragen. Gelukkig maar, want daarmee verzekert 

Hij onze toekomst. Ook jouw toekomst!

Witte Donderdag 1 april (dag 38) 

LEZEN: JOHANNES 18 : 12-27 

Hoe kwetsbaar Jezus ook is, hoe wreed Zijn tegenstanders ook 

zijn, er gaat een geweldige innerlijke kracht van Hem uit. Petrus 

zegt Jezus niet te kennen. Begrijpelijk toch als er zoveel solda-

ten in je buurt zijn. Hoeveel moed zouden wij gehad hebben?

Goede Vrijdag 2 april (dag 39)

LEZEN: JOHANNES 19 : 16-30 

Het volk neemt de verantwoordelijkheid voor de dood van 

Jezus op zich. Pilatus wil met het wassen van zijn handen 

zich aan zijn schuld onttrekken. Maar zo gemakkelijk komt 

hij daar niet onder uit. Jezus heeft voor ons gekozen. Heb 

jij je keuze voor Hem al gemaakt?

Stille Zaterdag 3 april (dag 40)

LEZEN: JOHANNES 19 : 31-42

Als je iemand verliest van wie je houdt, dan heb je verdriet. 

Jezus kan geen bemoedigende woorden meer spreken. 

Het wordt een stille zaterdag. We bidden samen: Stil 

worden wij, Heer, als wij denken aan Jezus uw Zoon. Op 

Uw woord beroepen we ons Heer, op Uw belofte. Laat niet 

los wat Uw hand begon. Laat het Pasen worden. Amen

Deze week...

Ik ben ... 

Gerda Arendshorst

De week die nu begint noemen we Stille Week. 

We zijn stil en staan erbij stil wat Jezus aan lijden 

mee heeft gemaakt. Nadat hij met zijn vrienden heeft 

gegeten wordt hij in Getsemanée gevangen genomen. 

Als Jezus de mannen aan ziet komen, vraagt Hij “Wie 

zoeken jullie?” Ze antwoorden: “Wij zoeken Jezus 

uit Nazaret.” Jezus zegt: “Ik ben het.” Zo komt Hij bij 

Pilatus en Kajafas en wordt Hij uiteindelijk gekruisigd op 

Golgotha. Een week om stil te zijn… Maar voorafgaand 

aan deze stille week vieren we eerst nog Palmzondag. 

Hosanna voor onze Koning! Jij mag vandaag een mooie 

Palmpasenstok maken en stuur daarvan een foto naar 

kinderkerk@andreaskerkputten.nl. 

IK BEN HET 

Wanneer de soldaten zeggen dat ze op zoek zijn naar 

Jezus uit Nazaret, zegt Jezus “Ik ben het.” Dat lijkt niet 

zo bijzonder, maar dat is het wel! Allereerst omdat het 

laat zien dat Jezus zich niet verstopt. Hij gaat vrijwillig 

met de soldaten mee. Maar ook omdat het lijkt op 

een tekst uit een ander Bijbelboek: Exodus 3:14-15. 

In die tekst spreekt God vanuit een doornstruik met 

Mozes. Hij zegt daar: “Ik ben degene die er altijd is” 

ofwel: “Ik ben er altijd.” In het Grieks zijn dat dezelfde 

woorden als de woorden die Jezus nu zegt. Jezus 

laat daarmee zien dat Hij en God de Vader bij elkaar 

horen. Blijkbaar merken de soldaten dat ook, want ze 

schrikken zo erg dat ze op de grond vallen!

Weetje!

Bekijk het filmpje en luister naar 

het lied dat we normaal zingen als 

we in optocht door de kerk lopen.

Lied: See Him in 
Jerusalem 
Jerusalem

Lied: Hij kwam bij 
ons heel gewoon
Opwekking 268

Lied: Stil mijn ziel 
Opwekking 717
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“Alstublieft, vertel me waar u Hem 

naartoe hebt gebracht.” Jezus 

glimlacht en zegt: “Maria.” Die 

stem… Maria kent die stem. Maar 

dat kan helemaal niet. Dat lijkt wel 

de stem van… Dit is niet de tuinman. 

Dit is Jezus! Maria rent op Hem af: 

“Meester!” Ze is nog nooit in haar 

leven zo blij geweest. Jezus is terug! 

Het liefst zou ze Hem nooit meer 

loslaten. “Houd Me niet vast”, zegt 

Jezus tegen haar. “Laat Me maar 

los, Maria. Ik leef weer, maar Ik blijf 

hier niet. Ik moet naar huis, naar 

Mijn Vader in de hemel. Hij is ook 

jouw Vader. Ik ga naar mijn God, 

die ook jouw God is.” Maria gaat 

snel terug naar Jeruzalem, naar het 

huis waar de vrienden van Jezus bij 

elkaar zijn. “Ik heb de Heer gezien! 

Hij leeft!” zegt ze blij.

“Meneer, hebt u Jezus soms uit het graf gehaald?” vraagt Maria.  

De tranen rollen nog steeds over haar wangen.

MARIA VAN MAGDALA  

Maria van Magdala is een 

trouwe volgelinge van 

Jezus. Magdala is de plaats 

waar Maria vandaan komt. 

Waarschijnlijk is dit de plaats 

Magdala-Taricheae, die bij 

het Meer van Galilea ligt. 

Maria volgt Jezus en zorgt 

voor Hem en zijn twaalf 

leerlingen.

Weetje!

Bekijk en luister het 

lied ‘De leerlingen 

rennen meteen 

naar het graf’

Here God, liefdevolle Vader, dank 
U wel dat we tot U mogen bidden. 
Dank U wel dat we in een vrij 
land leven waar dit kan zonder 
vervolging. Dank U wel dat U ons 
wilt helpen en zo geduldig bent. 
Dat we U mogen leren kennen 
door Uw woord. Dank U wel dat 
we gemeente mogen zijn en elkaar 
mogen bemoedigen, steunen en 
helpen daar waar nodig. Dank U wel 
dat onze zonden en fouten vergeven 
zijn door het bloed van Uw Zoon 
Jezus. Dank U wel dat we daardoor 
in vrijheid mogen leven. We willen 
U vragen of U ons wilt zegenen met 
Uw Heilige Geest. Zodat wij meer 
op Jezus mogen gaan lijken. Dat we 
elkaar en onszelf mogen liefhebben. 
Maranata Heer, kom spoedig terug!
In Jezus naam. 
Amen.

Dan merk je pas in wat voor vrijheid je normaal gesproken 

leeft. Nu zat ik op zolder met griepverschijnselen, veel 

spierpijn in mijn rug, wat keelpijn en vrouw en kinderen die 

beneden leven. 

Ik reken mezelf voor het gemak maar even tot de jongere 

mensen en niet tot de risicogroep. Toch besmet geraakt 

op het werk. Ik ben keurig op afstand gebleven van 

degene van wie ik het waarschijnlijk opgelopen heb. 

Maar goed, we zijn er inmiddels achter dat het virus zich 

niet makkelijk laat beheersen. De dag dat ik hoorde dat 

ik ‘positief’ was, kreeg ik ook nog een vervelend bericht 

van het project waar ik werkzaam was. Door het uitblijven 

van vergunningen schoof het project bijna een jaar naar 

achteren. Mijn functie was voorlopig overbodig. Nu was 

ik wel vrij… Maar niet zoals ik hoopte… Ik baalde als 

een stekker. Gezien mijn gezondheidsklachten niet het 

belangrijkste, eerst maar beter worden. Dat ging gelukkig 

vrij vlot. Na een goede week mocht ik uit isolatie en waren 

mijn vrouw en kinderen gelukkig negatief getest. 

Ondanks het slechte nieuws van mijn werk, maak ik mij 

geen zorgen. We mogen al onze problemen en zorgen met 

God delen en ze bij Hem neerleggen. Daardoor mogen we 

erop vertrouwen dat Zijn hand ons niet loslaat. Daardoor 

ervaar ik ook vrijheid! Het is niet zo dat we niet meer in 

lastige situaties komen, of dat alles van een leien dakje 

gaat. Maar we hoeven het niet alleen te doen. Al onze 

fouten en misstappen zijn ons vergeven. Dat is pas vrijheid! 

Ik ben dankbaar dat ik God heb mogen leren kennen en op 

Hem mag vertrouwen. Dit wens ik jou ook toe.

Toen ik voor het eerst over dit thema nadacht, voelde ik me helemaal niet vrij. Sterker nog, ik was 

behoorlijk beperkt in mijn vrijheid. Omdat ik positief getest was op Covid-19, zat ik thuis in isolatie.

vrij
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Maandag 5 april (2e paasdag) 

LEZEN: JOHANNES 20 : 1-10 

Maria herkent Jezus eerst niet. Dat is wel apart omdat ze 

Hem zo goed kent. Hij staat recht voor haar en toch ziet ze 

niet dat Hij het is. Dit stukje is wel herkenbaar. Hoe vaak 

wil Hij zich niet kenbaar maken aan ons? Maar door alle 

dagelijkse drukte zien we Hem niet.

Dinsdag 6 april

LEZEN: JOHANNES 20 : 11-18 

In wat voor een shock verkeer je dan? Het lichaam is 

weg. Gestolen! Verplaatst zonder dat je er van weet. 

Hoe? Waarom? Zoveel vragen en dan opeens zie je 

Hem! Heer, open mijn ogen voor Uw aanwezigheid.

Woensdag 7 april

LEZEN: JOHANNES 20 : 19-31

Dan verschijnt Jezus aan zijn discipelen. Weer een wonder. 

Terwijl de deur op slot is, staat Hij plotseling in het midden 

van de kamer. Hij geeft de discipelen alvast een voorproefje 

van Pinksteren: de Heilige Geest. Wij mogen die Heilige 

Geest ook ontvangen. In deze week na Pasen zijn wij op 

weg naar Pinksteren. Hoe mooi is dat!

Donderdag 8 april 

LEZEN: JOHANNES 21 : 1-14 

Wat ik herkenbaar vind in dit Bijbelgedeelte, is dat we 

als mensen vaak onze eigen weg gaan en proberen wat 

te bereiken. Jezus laat nu zien dat als je Hem volgt en 

vertrouwt, er een overvloed voor je klaar ligt.

Vrijdag 9 april

LEZEN: JOHANNES 21 : 15-19 

Tot driemaal toe heeft Petrus Jezus verloochend. Nu 

mag Petrus drie keer zeggen dat hij Jezus lief heeft. Dat 

hij Hem zal volgen. Volg ik Jezus altijd?

Zaterdag 10 april

LEZEN: JOHANNES 21 : 20-25

Hier staat eigenlijk perfect wat er van ons verwacht 

wordt: Het enige wat wij moeten doen, is Jezus volgen! 

Ga je mee op weg naar Pinksteren? Dat zijn nog 43 

dagen. Jezus heeft Zijn Heilige Geest beloofd. Ook 

voor jou!

Deze week...

Ik ben ... 

Henry Hoegen

Lied:  
In eeuwigheid

Opwekking 799

Lied: Freedom  
I want
Trinity
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3881 WE Putten, T 06 - 50 48 49 11,
erikposthouwer@andreaskerkputten.nl

Scriba kerkenraad
scriba@andreaskerkputten.nl

Andreaskerk Online
www.andreaskerkputten.nl
Redactie: Wendy Born,
webredactie@andreaskerkputten.nl

Beheerder gebouwen
Arjan van den Bor, ‘t Voorhuys: 
T 0341 - 35 15 63 b.g.g. 06 - 53 50 12 08, 
voorhuys@andreaskerkputten.nl

Beamer
Arjan van den Bor / a.vdbor@kpnmail.nl

Weekbrief kopij
Voor donderdag 19.00 uur per e-mail: 
weekbrief@andreaskerkputten.nl

Scipio app
scipio@andreaskerkputten.nl

Gebedsgroep
Gebedsverzoeken via Jenö Sebök
T 0341 – 35 33 71, sebok@solcon.nl

Calamiteitencommissie
Voor vragen of suggesties:
cca@andreaskerkputten.nl

Kerkelijk Bureau
Voorthuizerstraat 14, 3881 SH Putten
T 0341 - 36 13 70 / 
info@andreaskerkputten.nl
LEDENADMINISTRATIE

Dik Jansen
ledenadministratie@andreaskerkputten.nl
ADMINISTRATRICE

Henny Zwart-Dekker
ANDREAS INFORMATIEF

informatief@andreaskerkputten.nl
OPENINGSTIJDEN

Di. & do. 09.00-11.00 uur en na overleg 
(via telefoon/e-mail)
COLLECTEMUNTEN

Te bes tellen per 50 x: €0,70 / €1 / €1,50 / 
€2,50 via SKG collect (https ://s ite.s kgcol-
lect.nl/221) of door overmaking van resp. 
€35 / €50 / €75 / €125 op rekeningnummer 
NL38ABNA0477744664 t.n.v. Kerkbeheer

Financiële rekeningen
KERKBEHEER

NL09RABO0373727313 (bijdragen 
Kerkbalans)
NL88RABO0354234323 (algemeen/
overigen)
DIACONIE

NL45RABO0354208616 
diaconie@andreaskerkputten.nl
ZWO COMMISSIE

NL10RABO0319479560 
t.n.v. ZWO Commissie Andreaskerk
HERVORMDE VRIJWILLIGERS DIENST 

NL54RABO0323083579 t.n.v. 
Andreaskerk HVD en Seniorencontact

Colofon
Magazine van en voor leden van de 
Andreaskerk Putten.
REDACTIE

Henny Pauw, Geanne Stoffer, Ploni Unk, 
Agnes van den Brink, Pauline Schraven en 
Erik Posthouwer 
WERKGROEP

Ilse Hoegen, Henri Lubbersen, Henriëtte 
Sielias, Geanne Stoffer, Wilrieke Peters, 
Martin Hop en Erik Posthouwer
FOTOGRAFIE

Ilse Hoegen (fotosvanilse.nl) en foto’s 
Stichting Dorcas
CONCEPT EN OPMAAK

Inzpire Design & Communicatie

Betalingsmogelijkheden 
40dagentijd-project
Giften mogen worden overgemaakt via de 
Scipio app of naar rekeningnummer 
NL10RABO0319479560 t.n.v. ZWO And-
reaskerk, o.v.v. 40dagentijd-project Dorcas

Voorthuizerstraat 14, 3881 SH Putten
www.andreaskerkputten.nl


