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Inleiding
Het thema van deze 40dagentijd is: Alles komt goed?!. 

Geruststellend klinkt dat. Maar ‘alles’, dat is wel heel 

veel. Kan alles wel goedkomen? Om ons heen zien 

we veel ellende in de wereld. Kinderen groeien op in 

situaties die kansloos lijken. Overal ter wereld worden 

mensen vervolgd en uitgebuit. Je hoort zoveel verhalen 

over uitzichtloze situaties, dat ik mezelf wel eens 

afvraag of het wel zin heeft om geld te geven aan het 

zoveelste goede doel. Of het wel helpt om te bidden 

voor rechtvaardigheid in de wereld. 

Toch is dit wat God van ons vraagt. “Zo moet jullie licht 

schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden 

zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de Hemel” 

(Matteüs 5:16). Hoe mooi is het dat wij als kerk 

hiermee bezig kunnen zijn in de 40dagentijd. Een groep 

jongeren is al maanden bezig met voorbereidingen 

voor hun reis naar Bulgarije, waar zij Stichting Tabitha 

Nederland gaat helpen. Deze jongeren gaan een 

stukje van Gods licht, van Zijn boodschap van Hoop 

zijn. Ook jij en ik kunnen samen als Gods gemeente 

een verschil maken. Door financieel bij te dragen, maar 

ook door in onze eigen omgeving Zijn licht te zijn. 

Laten we elkaar de boodschap van Hoop geven. De 

boodschap van Pasen. Juist in deze tijd. Alles kan 

goedkomen. Alles is al goedgekomen toen Jezus 

opstond uit de dood. Neem dus deze woorden aan, 

als belofte van onze Heer. Spreek ze uit naar mensen 

om je heen als je ziet dat iemand er doorheen zit. 

Spreek ze uit naar jezelf als het even moeilijk is. Wees 

Gods licht in de wereld. Houd je vast aan Hem, Hij 

heeft al overwonnen. Alles komt goed.

Marit Bos (ZWO-commissie)

I N L E I D I N G

Week 1
ANOUK VAN EMOUS
Wie ben ik? Anouk, 29 jaar, Puttense, 

juf van groep 1 op de Pelikaan. Ik ben 

graag samen met familie en  vrienden, 

sportliefhebber,  lees graag een 

goed boek, medeorganisator van het 

gemeenteweekend en ik mag mee 

naar Bulgarije! 

Week 7
ERIK POSTHOUWER
Opgegroeid in Putten, 40 jaar oud, 

getrouwd met Agnes, vader van 

Sarah, Levi, Nathan en David. Sinds 

2012 werk ik met veel liefde in de 

Andreaskerk als kerkelijk werker. 

Naast mijn werk vul ik mijn vrije tijd 

momenteel vooral met een studie 

theologie aan de Protestantse 

Theologische Universiteit.

Week 8
BIA KOOPMAN
Bia is de naam die ik 33 jaar geleden 

van mijn ouders heb gekregen. Zes 

jaar geleden ben ik getrouwd met 

Philip en inmiddels hebben wij twee 

kinderen, Niek en Lina. In het dagelijks 

leven werk ik als administratief 

medewerker. In de Andreaskerk kun 

je mij treffen in de diensten bij de 

kinderkerk of als oppas. 

Week 2
NIELS KUIJT
Mijn naam is Niels Kuijt, 42 jaar, 

gelukkig getrouwd met Anita (40) 

en trotse papa van drie kinderen; 

Jesse (14), Mika (11) en Fenna (7). 

In mijn vrije tijd fiets ik graag op 

de racefiets. Daarnaast zing ik in 

A.M.EN., het mannenensemble van 

de Andreaskerk.

Week 3
HETTY VELDJESGRAAF
Ik ben Hetty Veldjesgraaf, getrouwd 

met Bert. Al een aantal jaren geniet 

ik van het meewerken aan de Alpha-

cursus in onze gemeente en sinds 

een aantal maanden ben ik ook 

ouderling.

Week 4
ANNE & JEROEN LEEFLANG
Anne is werkzaam als 

dialyseverpleegkundige, Jeroen als 

ICT’er. In onze vrije tijd zetten we 

ons in voor Tabitha Nederland. 

De kinderen in Bulgarije hebben ons 

hart veroverd. Hoe kan je stoppen 

als de kinderen je nodig  blijven 

hebben en jij ze kan helpen om hun 

leven toekomstperspectief te geven?

De schrijvers stellen zich voor

Week 6
ILSE BEUKEMA
Mijn naam is Ilse Beukema, 17 

jaar, zit in mijn vijfde jaar VWO op 

Groevenbeek. Ik speel piano in 

de Andreas Youth band en vind dit 

heel erg leuk om te doen. Verder 

kan ik heel erg genieten van mooie 

momenten met vrienden of familie!

Week 5
AONE KOOPMANS
Vanaf de zeventiger jaren (vanuit 

Friesland) mocht ik alles meebeleven 

in de Andreaskerk. De vergroting en 

nieuwbouw van ons kerkgebouw, het 

nieuwe orgel en de sterke verjonging 

van onze gemeente. De meeste jaren 

was ik ouderling of ouderling-scriba, 

op mijn 70ste ben ik gestopt.

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

Helaas maakt onze broeder Aone Koopmans het verschijnen van dit 40dagentijdboekje niet meer mee, 

hij overleed op 22 januari 2022. Tijdens zijn ziekte hebben we samen overlegd dat zijn bijdrage en de 

foto’s ook na zijn overlijden zouden verschijnen. Aone heeft ons een prachtige boodschap over onze 

Heer nagelaten, waar we ons aan mogen vasthouden.
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Tabitha richt zich op de kinderen die 

in woongroepen leven. In de hele 

Europese Unie zijn we het erover 

eens dat weeshuizen niet goed 

zijn voor kinderen. Ook Bulgarije 

wil daarom af van weeshuizen. Een 

beter alternatief daarvoor is een 

‘small group house’. In Nederland 

noemen we dit woongroepen.  

Er wordt een familiestructuur 

nagebootst, die ervoor zorgt dat 

de kinderen gemakkelijker terug de 

maatschappij in kunnen wanneer zij 

volwassen zijn. De kinderen worden 

door de Bulgaarse jeugdzorg in 

deze woongroepen geplaatst. 

Tabitha ondersteunt zo’n twintig 

woongroepen. Tabitha Nederland 

draagt dagelijks bij aan de 

ondersteuning in levensonderhoud 

van ruim zevenhonderd kinderen 

en tweehonderd ouderen, die er 

anders alleen voor zouden staan. 

Ook organiseert Tabitha Nederland 

vanuit Putten elk jaar een 

zomerkamp waarbij jongeren aan 

het werk gaan in Roman. Er worden 

vanuit de hele wereld gelijksoortige 

zomerkampen georganiseerd om 

in Bulgaarse dorpen en steden 

renovatiewerkzaamheden aan 

de woongroepen uit te voeren. 

Daarnaast wordt er recreatie 

verzorgd voor de kinderen.

Andreaskerk in Bulgarije

In de meivakantie van 2022 

(30 april t/m 7 mei) hopen we 

met een groep jongeren uit de 

Andreaskerk een werkreis te gaan 

maken naar Bulgarije. We gaan 

naar het plaatsje Dupnitsa. Er zijn 

daar drie woongroepen, waar de 

leefomstandigheden wegens tekort 

aan geld slecht zijn. We gaan 

in een woongroep aan het werk 

met onder andere het uitvoeren 

van schilderwerkzaamheden en 

het opknappen van de tuin, zodat 

de kinderen daar lekker kunnen 

spelen. Bij een andere woongroep 

gaan we leuke activiteiten met de 

kinderen doen, voornamelijk in de 

basisschoolleeftijd. Hoe mooi is het 

om kinderen blij te mogen maken!

We  zijn inmiddels met veertien 

jongeren en vier begeleiders, en we 

zijn allemaal heel enthousiast om wat 

te betekenen voor de mensen daar. 

We hebben een streefbedrag van 

zo’n 10.000 euro voor het uitvoeren 

van de renovaties en het organiseren 

van de activiteiten met de kinderen. 

Dit geld willen we ophalen door 

met elkaar acties te organiseren. 

Daarnaast organiseren we samen 

met de ZWO-commissie activiteiten.

Tabitha Nederland zet zich sinds 1999 in voor hulpbehoevende kinderen en 
ouderen in Bulgarije. Dit doet zij onder andere door middel van financiële 
steun aan stichting Tabitha Bulgaria, waarmee deze op verschillende 
gebieden de kinderen en ouderen kan helpen. De doelen van Tabitha zijn 
•    christelijke hulpverlening
•     het verbeteren van de leefomstandigheden en het toekomst perspectief 

van hulpbehoevende kinderen en ouderen.

FONT: ROBOTO REGULAR

COLOR:
WEB: # 5075E3
RGB: R80 G117 B227
CMYK: C72% M56% Y0% B0%
Oranje:
#EE772C

Informatie over 
Stichting Tabitha 

Nederland

Diaconaal Jeugdproject Bulgarije

Susanne van de Geest

Bart Werrie

Rutger van Steeg

Joelle van de Geest

Renger Werrie

Rik Schuurman

Alice Zwerver

Daan Werrie

Denise Stip

Jeanette Zwerver

Thomas Krijgsman

Anouk van Emous

Annelie van Slooten

Lucas Krijgsman

Gerlof Koopmans

Lieneke Sielias

Gerrald van Elten

Matthijs Werrie

Scan & doneer

De groep bestaat uit de volgende personen: 

Met de opbrengst zal het 

volgende worden gerealiseerd:

· Stucwerk herstellen  € 250
· Schilderwerk  € 500
· Tuin aanleg  € 1.000
· Speeltoestel  € 2.100
· Airco’s plaatsen  € 2.650
· Badkamer opknappen  € 3.500
Daarnaast organiseren we activiteiten 
samen met de ZWO-commissie.
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Kom in beweging voor Dupnitsa!
13.00 uur, P-plaats Prins Hendrikweg
De jongeren van het diaconaal jeugdproject Bulgarije organiseren een aantal 
sportieve activiteiten in de mooie omgeving van het Putterbos. Je kunt kiezen uit 
een wandeling, hardlopen of mountainbiken. 
De wandeling is prima geschikt voor ouderen en gezinnen. Bij het hardlopen en 
mountainbiken zetten we leuke routes uit voor zowel beginners als gevorderden. 
Kosten: donatie voor het diaconaal jeugdproject in Bulgarije. 
Voor de wandeling hoef je je niet aan te melden. Hardlopers en mountainbikers 
kunnen zich opgeven via andreaskerkputten.nl/40dagentijd of via de Scipio app. 

Startzondag: Alles komt goed?!
10.30 uur
De jongeren van ‘het diaconaal jeugdproject Bulgarije’, de ZWO-commissie en de 
kinderkerk zullen meer vertellen over het 40dagentijd-magazine, de activiteiten 
en de geldmeter. 
1e collecte voor het Jeugd-/Kinderverblijf in Bulgarije

Spaardoosjes inleveren
9.00 en 10.30 uur - 15 en 17 uur, Andreaskerk
Neem je spaardoosje mee naar de kerk of lever de spaardoosjes op zaterdag 
16 april in bij Muntersgoed 23 of Mauritsstraat 5 tussen 15.00 en 17.00 uur. 
(Spaardoosjes zijn te vinden in de hal van de kerk, of krijg je mee bij de kinderkerk)

Pizza Foodtruck 
16.00 - 19.30 uur, Andreaskerk
Heerlijke Italiaanse houtoven-gebakken pizza’s om af te halen, of als het kan, lekker 
op te eten bij de Andreaskerk! Kosten €10,- per pizza. Laat voor 22 maart weten 
via diaconaaljeugdproject@andreaskerkputten.nl of 06-53958871 of je komt, dan 
kunnen wij gericht inkopen doen. Je kunt je ook opgeven via de Scipio app.

Tabitha dienst: Gelovend gaan 
10.30 uur, Andreaskerk/online
Met medewerking van de jongeren van het diaconaal jeugdproject Bulgarije. 
Voorganger: ds. Reinoud Koning. 
1e collecte voor het Jeugd-/Kinderverblijf in Bulgarije

Jeugddienst: Verleg je grens  
19.00 uur, Andreaskerk/online
Je eigen grenzen verleggen of over grenzen heen in verbinding staan met de ander. 
Hoe verleg jij jouw (geloofs)grenzen? Tijdens deze dienst gaan we over dit thema 
spreken. Met medewerking van een speciaal samengestelde band met jongeren 
van het diaconaal jeugdproject. Voorganger: Erik Posthouwer. 

Gebeds-/worshipavond 
19.30 uur, Andreaskerk/online
Samen bidden voor alle punten op de gebedsmuur, aanbiddingsliederen zingen 
samen met de band, stil zijn voor onze naasten dichtbij en ver weg. Met speciale 
aandacht voor het diaconaal jeugdproject in Bulgarije. 

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 onderstaande activiteiten is te vinden op andreaskerkputten.nl/40dagentijd. 

Voor vragen of informatie kunt u mailen naar zwo@andreaskerkputten.nl.

zo.
27
feb.

za.
9

apr.

za.
26
mrt.

wo.
6

apr.

zo.
24
apr.

zo.
27
mrt.

zo.
3

apr.

zo.
17
apr.

Uitzwaaien jongerengroep  
10.30 uur, Andreaskerk/online
Tijdens de ochtenddienst zullen we de jongeren van het diaconaal jeugdproject 
uitzwaaien. Zij gaan een week daarna de reis maken naar Bulgarije. Ook zal de 
opbrengst van alle activiteiten en collectes worden bekendgemaakt aan elkaar. 

 Eet de schijf van vijf en doneer aan 
het Bulgaars Jeugd-/Kinderverblijf

Gebedsmuur
Bidden voor de jongeren en 
kinderen van het diaconaal 
jeugdproject in Dupnitsa, 
bidden voor de reis naar 
Bulgarije, bidden voor de 
gemeente, bidden voor… 
Samen met heel de gemeente kan er gebeden 
worden voor jouw gebedspunten. Lever je 
gebedspunten in en kijk elke dag voor welke 
gebedspunten jij kan bidden. Ga naar de website 
of scan de QR code om je gebed te plaatsen.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN 
40DAGENTIJDPROJECT
Giften mogen worden overgemaakt 
naar rekeningnummer: 
NL10RABO0319479560 t.n.v.  
ZWO Andreaskerk o.v.v. 
40dagentijdproject Tabitha.  
Acties kunnen ook betaald worden 
met collectemunten, of scan de QR 
code en doneer.

Scan & doneer
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In de 40dagentijd leven we toe naar 

Pasen. In deze tijd staat vasten cen-

traal. Dit kan op allerlei manieren 

gedaan worden. Sommige mensen 

laten snoep of koffie staan, anderen 

zetten social media aan de kant. 

Maar waarom doen we dat eigen-

lijk? Wat is het doel hiervan?

In de huidige tijd kunnen veel dingen 

ons afleiden van Gods stem. We zijn 

bijna de hele dag bereikbaar, we zien 

op ieder moment wat er in de wereld 

gebeurt, en onze to do lijstjes zijn 

eindeloos. We worden zó geleefd 

dat we soms vergeten om te leven 

met God. Om stil te staan bij Zijn 

onvoorwaardelijke liefde voor ons.

Het is belangrijk dat we af en toe even 

stilstaan. Ons even terugtrekken en 

onze aandacht op God richten. Jezus 

geeft dit voorbeeld in Getsemane. Hij 

zondert zich af om te bidden en vraagt 

zijn discipelen om te waken, om op 

afstand bij Hem te blijven. We weten 

waarschijnlijk allemaal hoe dat afliep, 

ze vielen in slaap. Als dit in onze tijd 

was gebeurd, waren wij als discipe-

len misschien niet in slaap gevallen, 

maar waren we vooral heel druk bezig 

geweest met onze telefoon of met het 

zoeken van iets eetbaars of koffie om 

de tijd door te komen. 

De 40dagentijd is een mooie tijd om 

te leren wat ‘waken’ met Jezus is. 

Om op afstand dicht bij Hem te zijn. 

Met vasten zetten we dingen aan de 

kant die we eigenlijk heel belangrijk 

vinden, en zo kunnen we ruimte 

en tijd vrij maken voor God. We 

kunnen dan bijvoorbeeld een mooi 

lied luisteren, Bijbelezen, bidden, of 

gewoon even stil zijn. En hoe mooi 

is het als we op deze manier alleen 

maar meer gaan beseffen hoe groot 

Gods liefde voor ons is. Dat Hij ons 

zo liefhad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft. Is zo’n liefde 

het niet meer dan waard om er iets 

voor aan de kant te zetten?

Marit Bos (ZWO-commissie)

Tip voor Bijbel lezen
door Anouk van Emous

‘Bible journaling’ is een creatieve manier van 
Bijbellezen door middel van schrijven, tekenen, 
schilderen, handletteren en plakken in je bijbel. Ik 
vind het heel fijn om een preek of Bijbeltekst in 
handlettering uit te werken. Ik daag je uit om in deze 
40dagentijd een Bijbeltekst die jou aanspreekt te 
handletteren. Want weet je: alles komt goed?! Dus 
ook jouw tekening of creatie komt goed.

Blijven denken aan de bevrijding uit Egypte | Exodus 13:3-10Wat ontzettend leuk dat jullie ook dit jaar 
weer meedoen aan het 40dagentijdproject. 
Het thema dit jaar is ‘Alles komt goed?!’ 

Wat gaan we doen?
Samen gaan we de komende 

weken toeleven naar Pasen. We 

volgen daarbij de verhalen van het 

40dagentijdproject van Bijbel Basics. 

Met die verhalen leven we aan de 

hand van een kijktafel toe naar het 

Paasfeest. De verhalen gaan over de 

Israëlieten, maar ook over de Here 

Jezus. Ben je al benieuwd? Tijdens 

dit 40dagentijdproject zullen we 

meer te weten komen. 

In het magazine is voor 

jullie iedere week een 

kindergedeelte opgenomen. Je 

leest er een stuk uit het Bijbelverhaal, 

er staat een QR code naar een 

mooi lied, en ook is er iedere week 

een opdracht om een voorwerp 

toe te voegen aan de kijktafel. Dit 

voorwerp kun je zelf maken of 

opzoeken in jouw huis. Met de QR 

code van deze pagina kun je voor 

iedere week een kleurplaat, puzzel 

of andere opdracht vinden die past 

bij het Bijbelverhaal.

Ook hebben we dit jaar weer een 

spaardoosje voor het goede doel. We 

gaan dit jaar sparen voor stichting 

Tabitha Nederland. Deze stichting 

zet zich in Nederland, maar ook in het 

buitenland in voor mensen die hulp 

nodig hebben. Op de vorige pagina’s 

lees je alles over ons spaardoel. 

We wensen jou met je familie een 

heel mooie 40dagentijd!

Henri Lubbersen en Wilrieke Peters

Week 1:
Kijktafel

Week 7:
Tuinkers

Week 8:
Nieuw leven

Week 2:
Kaarsenhouder

Week 3:
Kommetje zout water

Week 5:
Doorkijkje

Week 6:
Brood en wijn

Week 4:
Rietzee

Download hier 
je spaardoosje!

Website werkjes 
voor de kinderen

4 0 - D A G E N T I J D

8 9
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Niet vluchten, maar op zoek. 

Ik ben er vervolgens volledig in gedoken en deed 

er alles aan om inspiratie te krijgen. Nog meer in de 

Bijbel lezen, vaker bidden, luisteren naar God. Ik kan je 

vertellen dat dit veel beter gaat als je ook daadwerkelijk 

luistert naar God. Niet alleen luisteren naar de dingen 

die je wilt horen, maar luisteren naar alles wat God je 

vertelt. Dat is best lastig, want wat nou als God zegt 

dat je jouw volk moet leiden door de woestijn naar het 

onbekende, zoals Mozes? Of je herkent Jezus niet en 

Hij zegt tegen je: “Kom, volg mij”? Laat je dan al je 

netten vallen? Komt alles dan goed? 

Als God iets vraagt aan mij, doe ik dat dan? Heb ik 

vertrouwen dat alles goed komt? Ik vind het soms moeilijk 

om naar God te luisteren. Het antwoord van God komt niet 

snel genoeg, of er is wel wat anders. Terwijl ik vaak heb 

meegemaakt dat het goed komt als ik luister naar God. 

Raar hè. Daarom heb ik ooit op mijn Bijbel geschreven: 

May I never forget on my best day that I still need God as 

desperately as I did on my worst!

Ik heb God altijd nodig, op goede en slechte dagen. 

Ik weet dat God ons helpt bij de activiteiten die wij 

mogen organiseren voor Stichting Tabitha Nederland 

en dat Hij met ons mee zal gaan naar Bulgarije. God 

is aanwezig en richt Zijn volle aandacht op mij en op 

jou. Ik mag er dus op vertrouwen dat alles goedkomt! 

Dat betekent niet dat ik nooit meer in een lastige of 

verdrietige situatie terechtkom. Maar ik weet dat ik niet 

alleen ben. Dus ook niet met een overdenking of een 

weekthema waar je niks mee denkt te kunnen. Ook dat 

komt goed, want ik ben niet alleen! 

Gebed

Trouwe, liefdevolle God en Vader, 
Help mij om U te volgen. 
Help mij om U te bedanken voor alles 
wat U doet. 
Help mij om te luisteren naar wat U mij 
vertelt.
Dank U dat ik al mijn geluk met U mag 
delen.
Dank U dat ik al mijn zorgen bij U neer 
mag leggen. 
Dank U dat ik kan vertrouwen op U. 
Dank U dat ik niet alleen ben. 
Dank U dat U altijd met mij meegaat. 

Heer, dank U wel voor alles! 
Amen

Maandag 28 februari 

LEZEN: EXODUS 11:1-3

God zegt tegen Mozes wat de laatste plaag zal zijn en 

de Egyptenaren zullen het volk Israël goedgezind zijn. 

Niet alleen Mozes en het volk Israël luisteren naar de 

Heer, maar ook de Egyptenaren geven uiteindelijk toe, 

en luisteren dus naar God.

Dinsdag 1 maart

LEZEN: EXODUS 11:4-10

Mozes zijn laatste woorden tegen de Farao zijn: “En 

dat zal ik doen ook.” Wat is Mozes hier sterk en vol 

vertrouwen. Wat mooi voor het volk van Israël dat er 

iemand is die zo stevig in zijn schoenen staat en een 

rotsvast vertrouwen heeft in God. Deze man mocht hen 

uit Egypte leiden -  iets heel bijzonders. En dat allemaal 

omdat God bij hem is. 

Woensdag 2 maart (dag 1)

LEZEN: DEUTERONOMIUM 31:30 EN 32:39 EN 47

Het is niet iets kleins, iets onbeduidends. Nee, wat God 

heeft gedaan is groots. Hij heeft hen uit Egypte geleid, 

in de woestijn beschermd en nu mogen ze naar het land 

aan de overkant van de Jordaan, en zij mogen de bezit-

ters zijn. Wanneer was God jouw beschermer?  

Donderdag 3 maart (dag 2)

LEZEN: EXODUS 12:1-13

Het lammetje moet geslacht worden. Dat is noodzakelijk 

om zelf gered te kunnen worden. Het lam is de sleutel tot 

bevrijding uit een leven van slavernij. Hoe leg jij iemand 

anders uit hoe het is om bevrijd te zijn door Jezus? 

Vrijdag 4 maart (dag 3)

LEZEN: 1 KORINTHE 5:7-8

Ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Door Zijn 

bloed zijn wij gered van zonde en schuld. Achter Zijn 

bloed zijn wij veilig. Laten we feestvieren! 

Zaterdag 5 maart (dag 4)

LEZEN: EXODUS 12:14-20

“Deze dag moet voor u een gedenkdag worden.” Wij 

mogen het Paasfeest ook blijven vieren. We mogen 

gedenken dat Jezus voor ons is gestorven. Op donder-

dagavond 14 april (Witte Donderdag) vieren we samen 

Avondmaal, vier je mee?

In de Bijbel lees je dat de Israëlieten op reis 

gingen. Voor hen was dat iets heel bijzonders, 

want daarvóór waren ze slaven geweest in Egypte. 

Ze moesten heel hard werken voor de farao en 

mochten van hem niet uit zijn land weg. Totdat 

God hen op een dag uit Egypte bevrijdde. Die dag 

vierden  ze voortaan ‘Pesach’. Ieder jaar tijdens het 

Pesachfeest denken ze terug aan de bevrijding. 

Zoals voor de Israëlieten Pesach het feest van 

bevrijding is, is Pasen dit bij ons. We vieren dat we 

bevrijd zijn door Jezus. 

Deze week...

De komende weken gaan we een ‘kijktafel’ 

maken. Neem een groot dienblad. Vul het 

dienblad met schelpenzand of speelzand. Dit 

staat voor de woestijn. Maak met je vinger een 

weg door het zand. Leg aan de linkerkant 

van het dienblad een donkergrijs papier. 

Dit is het beeld van Egypte (slavernij). Leg 

in het midden een strook blauw papier 

als beeld van de Rietzee. Leg rechts een 

groen papier als beeld van het beloofde 

land. Heb je geen dienblad, dan kun je het 

natuurlijk ook op een stuk karton maken.

Kijktafel
Voor de kinderen

L I J D E N S W E E K  1

Toen ik las wat mijn weekthema ‘Alles komt goed?!’ zou zijn, begon ik gelijk te twijfelen of deze 

overdenking wel goed zou komen. Ik stelde het uit, maar de deadline kwam dichterbij. Er moest 

dus iets veranderen. 

Alles komt goed?!
ANOUK VAN EMOUS

Lied: Sprong 
in het diepe 

Matthijn Buwalda 

Lied: Hij is erbij 
Opwekking 729

Lied: Alles komt goed 
Dwight Dessels
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Bovenstaand verhaal staat misschien wel symbool voor 

ons eigen leven. Ondanks pogingen om ons eigen 

leven te beschermen, worden we soms op allerlei 

manieren aangevallen en hebben wij misschien ook een 

herstelwachtwoord nodig. 

Dit ondervond ik zelf aan den lijve toen ik op 3 juli 

2021 tijdens een fietstocht werd getroffen door een 

hartstilstand. Op een bankje op de heide in Ermelo 

zakte ik in elkaar en stopte mijn hart met kloppen. Mijn 

leven stond stil, maar het wonder is dat God mij zag 

daar op die afgelegen plek. God waakte over mij. Mijn 

leven werd gered door twee mensen die mij hebben 

gereanimeerd. Een heel heftige tijd voor mij en mijn 

vrouw en kinderen, maar terugkijkend op die tijd heeft 

God nog nooit zo dichtbij gevoeld als toen.

 

In de periode erna heeft Psalm 91 een belangrijke plek 

gekregen in het leven van mij en mijn gezin.

In vers 1 en 2 staat Gods bescherming centraal: 

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en 

overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt 

tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, 

op U vertrouw ik.’

Wat een geweldige boodschap! Bij God mogen we 

ons veilig weten; Hij beschermt je onder Zijn vleugels. 

Vooral vers 11 is een enorme bemoediging waar we ons 

dagelijks aan vast mogen houden: Hij vertrouwt je toe 

aan Zijn engelen die over je waken waar je ook gaat. 

Waar je ook heen gaat, of dat nu naar je werk of school 

is, of in mijn geval de heide van Ermelo. De engelen van 

de Heer zullen met je meegaan en jou beschermen. De 

Heer ziet jou en mij. 

Om ook te mogen genieten van die hemelse bescherming 

hoeven we maar één simpel wachtwoord te onthouden, 

en dat wachtwoord is “GOD!” …. de Beschermer van 

ons leven. En het losgeld? Dat hoeven wij niet te betalen. 

Dit heeft Jezus al voor ons gedaan aan het kruis.

Gebed

Here God, beschermer van ons leven. 
U heeft ons een plaats gegeven, heel 
dicht aan Uw hart.
Onder Uw vleugels mogen wij schuilen.
In Uw beschermende liefde vinden wij 
rust en vrede.
U zorgt vol liefde voor ons. Wij zijn Uw 
geliefde kinderen.
Dank u Heer voor zoveel liefde. 
Amen

Maandag 7 maart (dag 5)

LEZEN: EXODUS 12:21-24

Wat een ongewone opdracht moet Mozes overbrengen 

aan het volk Israël. Ik kan me voorstellen dat het volk 

compleet in de war is door deze opdracht van God. 

Durf jij God te vertrouwen als Hij je een ongewone 

opdracht geeft?   

Dinsdag 8 maart (dag 6)

LEZEN: EXODUS 12:25-28

Met de viering van het Avondmaal gedenken wij dat 

God aan ons voorbij is gegaan, net als de engel in dit 

verhaal. Niet voorbijgaan als ‘in de steek laten’, maar 

juist dat we gered zijn door het bloed van Jezus. Wat 

een genade!  

Woensdag 9 maart (dag 7) Biddag

LEZEN: PSALM 91:1-16

Vooral vers 11 is een enorme bemoediging waar we 

ons dagelijks aan vast mogen houden: Hij vertrouwt je 

toe aan Zijn engelen die over je waken waar je ook gaat. 

Durf je ook op deze geweldige belofte te vertrouwen?

Donderdag 10 maart (dag 8)

LEZEN: EXODUS 12:29-36

God stelt hier duidelijk orde op zaken, zoals Hij ook al 

eerder had aangekondigd: “Met krachtige hand zal Ik 

ingrijpen en Egypte straffen”, en “Mijn volk zal niet met 

lege handen vertrekken.” Welke bedoeling denk je dat 

God met dit laatste heeft gehad? 

      

Vrijdag 11 maart (dag 9)

LEZEN: EXODUS 12:37-42

Het jaarlijkse Pesachfeest is het feest van de onge-

zuurde broden, waarbij het zuurdesem staat voor het 

‘oude’ dat weg moet. Misschien kunnen we dit in onze 

tijd ook vertalen naar ‘slechte gewoonten’ waar we mee 

af willen rekenen. Is er iets waar jij mee af wilt rekenen? 

Zaterdag 12 maart (dag 10)

LEZEN: HEBREEËN 11:23-29  

Mozes koos niet voor de makkelijkste weg. Zijn geloof 

sterkte hem echter in zijn keuze, omdat hij uitzag naar 

de beloning. Wat een rotsvast geloof! Hoe kunnen we 

ons geloof net zo rotsvast maken, houden en erin wan-

delen? En hoe kunnen we elkaar hierin helpen? 

De Israëlieten moeten als slaven voor de farao werken. 

Mozes vraagt de farao om de Israëlieten te laten gaan, 

maar hij weigert. Zelfs als God allerlei straffen naar 

Egypte stuurt, wil de farao nog steeds niet luisteren. Als 

tiende en laatste straf zal God alle eerstgeboren dieren 

en mensen in Egypte doden. De Israëlieten kunnen aan 

deze verschrikkelijke straf ontkomen: zij krijgen van God 

de opdracht om een lam te slachten en het bloed daarvan 

op de balk boven hun deur te smeren. In alle huizen  waar 

bloed bij de deur te zien is, zal niemand sterven. Aan die 

huizen zal de dood voorbijgaan. Het Hebreeuwse woord 

voor ‘voorbijgaan’ is pasach. Daar komt het Hebreeuwse 

woord pèsach vandaan. En ook ons woord ‘Pasen’ is 

hiervan afgeleid.

Deze week...

De Israëlieten moeten zich klaarmaken voor hun 

vertrek uit Egypte. Maak voor op de kijktafel 

een kaarsenstandaard van klei. De klei doet 

denken aan het zware werk dat de Israëlieten in 

Egypte moesten  doen: van klei stenen bakken. 

Maar het licht breekt door: God gaat zijn volk 

bevrijden. Tijdens de paasmaaltijd staat er altijd 

een kaarsenstandaard met een witte kaars op 

tafel. Wij zetten op onze kijktafel een waxinelicht 

(kaars) in een standaard van klei.

Kijktafel

L I J D E N S W E E K  2

Vorig jaar juli werden wereldwijd ruim duizend bedrijven getroffen door een grootschalige cy-

beraanval. Bij zo’n aanval zorgt zogenoemde gijzelsoftware ervoor dat toegang tot belangrij-

ke bestanden wordt geblokkeerd of zelfs complete systemen worden platgelegd. Dit ondanks 

de meest geavanceerde beveiligingstechnieken. Het wachtwoord om weer toegang te krijgen 

wordt vaak alleen vrijgegeven na betaling van losgeld. 

Bescherming NIELS KUIJT

Lied: Zo zingt mijn ziel 
& Hoe groot zijt Gij  

Kerken zingen samen

Lied: Talking to Jesus   
Elevation Worship

Lied: Zomaar te gaan 
met een stok in je hand 

Voor de kinderen
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S T I L T E

Dat de liefde van God je zal omringen,
als een warme deken om je heen,
Dat je in Zijn geborgenheid 
rustig zal slapen, wetende:
Ik ben niet alleen

Dat de liefde van God je zal beschermen,
als een schild over je heen.
Dat je in Zijn aanwezigheid
vredig kan rusten, wetende:
Hij laat mij niet alleen

Dat de liefde van God
je zal sterken, verkwikken
door de nachtrust heen.
Dat je door Zijn tegenwoordigheid
verkwikt weer op zal staan, wetende:
Hij liet mij nooit alleen. 

Rita Klapwijk

1 4 1 5



Toen ik zelf een kind was leerde ik dat God alleen van 

mij zou houden als ik me aan bepaalde regels hield. Ik 

deed daarvoor heel goed mijn best. Daardoor groeide 

er angst voor God, en die angst zorgde ervoor dat ik 

steeds meer afstand nam van Hem. Ik kon het toch 

nooit goed genoeg doen. De toewijding die ik leerde 

als kind, kwam van buitenaf, ontstond uit angst. Maar 

toewijding is iets dat van binnenuit mag ontstaan. Ze 

laat zich niet dwingen. Ze heeft te maken met bezieling, 

niet met angst.

Rond mijn veertigste jaar ontmoette ik iemand die me op 

beeldende wijze liet zien wie Jezus was en wat Hij voor 

mij gedaan had. Dat zorgde ervoor dat ik het godsbeeld 

van de strenge Vader kon loslaten en Hem kon gaan 

zien als de liefhebbende Vader, die  Zijn Zoon gaf. Ik 

leerde het begrip ‘genade’ kennen. Er ontstond liefde, 

en vanuit die liefde wilde ik Vader God graag toegewijd 

zijn. Het leven met Hem werd een feest van ontdekken 

hoe Hij van mij geniet en hoe ik van Hem mag genieten.

Toewijding werd: Je steeds meer afwenden van alles 

wat de relatie met je Hemelse Vader in de weg staat, je 

helemaal aan Hem  geven. Denken aan wat Hij voor jou 

heeft gedaan. Dat diep van binnen door laten dringen 

en zo mogen groeien in die toewijding.

Het doet me denken aan het lied: ‘Neem mijn leven, laat 

het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer.’ Het begint met je 

handen, je stem enzovoort, en mondt uiteindelijk uit in 

het geven van jezelf. Zo mogen ook wij stap voor stap 

groeien in die toewijding en steeds meer gaan genieten 

van het leven in relatie met Hem, onze Heer.

Gebed

Vader God, dank voor Uw 
onvoorwaardelijke liefde in ons 
leven. Dank voor Jezus, Uw Zoon, 
onze Verlosser. Dank U voor uw 
Geest. Laat in ons denken, spreken en 
handelen iets van Uw aanwezigheid 
mogen doorbreken. Geef dat we een 
thuis vinden bij U. Laat ons leven in 
verbondenheid zijn met U en de mensen 
om ons heen. In Jezus’ naam. 
Amen

Maandag 14 maart (dag 11)

LEZEN: EXODUS 12:51-13:2

“Wijd alle eerstgeborenen, aan Mij”. Zo werd Israël er 

steeds weer aan herinnerd: Ik heb je bevrijd. Je bent 

van Mij. Door Jezus zijn ook wij bevrijde mensen. Heeft 

God ook als eerste recht op jouw leven?

Dinsdag 15 maart (dag 12)

LEZEN: LUCAS 2:22-23

Jezus werd net als alle andere eerstgeborenen op de 

veertigste dag naar de tempel gebracht om vrijgekocht 

te worden. Had Hij dit nodig? Nee, maar Hij onderwierp 

zich aan de wet om ons vrij te kopen. Jezus, het grote 

Offer, dat ons verlossing, vrijheid en vrede brengt.

Woensdag 16 maart (dag 13)

LEZEN: EXODUS 13:3-10 

In vers 8 lezen we: “Zo gedenk ik wat de Heer voor mij 

gedaan heeft ...” Zo mogen ook wij gedenken wat God 

in Jezus voor ons gedaan heeft, bijvoorbeeld als we het 

Heilig Avondmaal vieren op Witte Donderdag (14 april).

Donderdag 17 maart (dag 14)

LEZEN: EXODUS 13:11-16

God noemt in Exodus 4:22 Israël Zijn eerstgeborene. 

De band die Hij met Zijn kind heeft, gaat zo diep dat Hij 

er Zijn Eerstgeborene voor over heeft. Ben je je ervan 

bewust hoeveel God over heeft voor  jou?

Vrijdag 18 maart (dag 15)

LEZEN: 1 TIMOTEÜS 2:1-6

“Bidt voor alle mensen.” Kennelijk gebeurde dat niet. 

Gods liefde gaat uit naar alle mensen. Een gemeente 

waarin mensen bidden voor elkaar, beantwoordt aan 

wat Paulus hier onderwijst. Paulus verwacht dat er 

daardoor rust in de gemeente komt. Bid je mee?

Zaterdag 19 maart (dag 16)

LEZEN: EXODUS 13:17-22

Wat een manier om te reizen. Wanneer het tijd is om te 

vertrekken, stijgt de wolk op, en als het donker wordt, 

begint er een vuur te branden. God laat Zijn volk niet alleen 

hun weg zoeken. Ervaar jij ook dat God jouw leven leidt?

In de Bijbeltekst die we vandaag lezen geeft Mozes de 

Israëlieten de opdracht om ieder jaar het Paasfeest te 

vieren. Op die manier blijven ze er altijd aan denken dat 

God hen uit Egypte heeft bevrijd. Tijdens het Paasfeest 

moeten de Israëlieten een lam offeren, net zoals ze voor 

hun vertrek uit Egypte een lam hadden geslacht en het 

bloed daarvan aan hun deurposten hadden gestreken. 

Het vlees van het lam moet worden gebraden en daarna 

worden opgegeten met bittere kruiden. Die bittere 

kruiden herinneren eraan hoe zwaar de Israëlieten het 

hadden in Egypte. Ook mogen de mensen zeven dagen 

lang niets eten waar gist in zit. De Israëlieten moesten 

namelijk met zoveel haast uit Egypte vertrekken dat er 

geen tijd was om het deeg voor hun brood te laten rij-

zen.

Deze week...L I J D E N S W E E K  3

Of het nu een voetbalwedstrijd, een eenvoudige maaltijd met vrienden, of een spannende film is, 

we kunnen er helemaal in opgaan. Wat God voor het volk Israël heeft gedaan was zo geweldig 

dat Mozes van het volk vraagt dit steeds weer te gedenken. Ervan te genieten, erin op te gaan. 

“Vertel het je kinderen.” Laat ze het als het ware mogen beleven alsof ze erbij geweest zijn.

Toewijding
HETTY VELDJESGRAAF

Lied: Neem mijn 
leven, laat het, Heer 

Nederland Zingt

Lied: Groot is Uw trouw
Kees Kraayenoord

Lied: De zegen 
Redemption kids

Voor de kinderen

Wil je weten wat er deze week bij 

komt? Scan dan de QR code

Kijktafel
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In die tijd had ik geloofsgesprekken met iemand. Toen 

ik met haar op het zolderkamertje in gebed was en de 

situatie aan God voorlegde, veranderde er iets in me. Ik 

zag voor me hoe ik met de kinderen aan het spelen was. 

Ik knutselde met ze en we hadden plezier. Ik mocht op 

God vertrouwen. Het was een warm gevoel en ik ervoer 

dat ik me hiervoor mocht gaan inzetten. Die middag zat 

ik al vol ideeën wat voor dingen ik met de kinderen 

kon gaan doen. God had iets in mij losgemaakt en 

aangevuurd. 

De daaropvolgende zomer ging ik opnieuw mee naar 

Bulgarije en al snel kreeg ik mijn plek binnen het team. 

Later zelfs binnen het bestuur. De Bulgaarse kinderen 

kon ik niet zomaar meer loslaten, want ik had hier 

mijn hart verloren. Hoewel mijn eerste ervaring niet zo 

positief was, ben ik toch nog een keer gegaan. God 

vroeg mij op Hem te vertrouwen. Doordat ik de situatie 

bij God neerlegde, gaf ik Hem de ruimte om hiermee 

aan de slag te gaan. Als je ergens over twijfelt, ga op je 

knieën en vraag Hem om raad. 

Gebed

Lieve Vader,
Dank U wel dat U onze God bent. Dat 
U ons gemaakt en gekozen hebt. Wilt U 
ons helpen Uw leiding in ons leven te 
zien en daarvoor open te staan. 
Dank U wel dat U het beste met ons 
voorhebt. Ook als we dat soms niet zien. 
Spreek tot ons hart. Dat vragen we U in 
Jezus’ naam. 
Amen

Maandag 21 maart (dag 17)

LEZEN: EXODUS 14:1-8

God pakt de leiding. Hij bevrijdt het volk Israël en stuurt 

hen op pad. Alles gaat om Zijn eer en glorie. In de HSV 

kan je dit duidelijker teruglezen. Het laat zien dat God 

heel duidelijk de regie voert. 

Dinsdag 22 maart (dag 18)

LEZEN: EXODUS 14:9-14

De Israëlieten waren doodsbang! Ze wilden zelfs weer 

terug naar hun slavenbestaan. Maar God kijkt anders 

naar de situatie. Hij zegt niet “vlucht” of “vecht”, maar 

“wacht af, Ik zal voor jullie strijden.” Ze hoeven alleen 

maar op de Heer te vertrouwen. 

Woensdag 23 maart (dag 19)

LEZEN: EXODUS 14:15-25

God klinkt bijna verbaasd: “Waarom vraag je Me om 

hulp?” Het doet ons denken aan de slapende Jezus 

tijdens de storm op het meer: “Heb je dan geen vertrou-

wen?” God zegt tegen de Israëlieten dat ze verder moe-

ten trekken. God zal dit appeltje met de farao schillen. 

Donderdag 24 maart (dag 20)

LEZEN: 1 KORINTIËRS 10:1-13

Jaren later wordt er teruggeblikt op de reis. God 

beschermde Zijn volk en verwachtte van hen dat ze 

trouw bleven. De beproevingen die ze kregen, zorg-

den voor groei in geloof en vertrouwen. Welke dingen 

maken jouw geloof en vertrouwen groter? 

Vrijdag 25 maart (dag 21)

LEZEN: EXODUS 14:26-31

De God van Israël, en van jou en mij, is nog steeds een 

levende God. Nog steeds doet Hij wonderen, worden 

er mensen genezen en mensen gered. Welke wonde-

ren heb jij in je leven meegemaakt? Vertel het aan elkaar 

en eer onze God en Koning hiermee.  

Zaterdag 26 maart (dag 22)

LEZEN: EXODUS 15:1-21

Prijs God! Er zijn zóveel overwinningen die Hij behaald 

heeft. Opdracht voor dit weekend: maak een loflied 

zoals de Israëlieten hebben gedaan. Pak de wonderen 

erbij waar je gisteren aan dacht en verwerk ze in je lied.

De farao heeft er spijt van dat hij de Israëlieten heeft 

laten gaan. Daarom achtervolgt hij ze met een groot 

leger. Als de Israëlieten het leger zien aankomen, ver-

liezen ze alle moed. Maar dan geeft God aan Mozes 

de opdracht om zijn stok boven de zee te houden, en 

gebeurt er een wonder: Er komt een pad door de zee. 

De Israëlieten kunnen veilig oversteken. Als de Egyp-

tenaren hen achterna trekken de zee in, houdt Mozes 

opnieuw zijn stok boven de zee, en verdwijnt het pad. 

Het hele leger van de Egyptenaren verdwijnt in de zee. 

Zo bevrijdt God de Israëlieten voor de tweede keer van 

de Egyptenaren.

Deze week...L I J D E N S W E E K  4

Een eerste indruk is heel belangrijk. Als die minder prettig is, is het soms lastig om door te gaan. 

Ook al blijkt soms achteraf dat doorgaan toch het beste was. In 2015 ging ik (Anne) voor het 

eerst mee met Stichting Tabitha Nederland naar Bulgarije op zomerkamp. Dat viel toen best te-

gen. Ik miste de aansluiting met de groep voor een deel, en wist niet goed wat ik kon oppakken. 

Hierdoor zat ik niet lekker op mijn plek. Ik was niet van plan nóg een zomer mee te gaan. Dat 

jaar kreeg ik ook met Jeroen verkering, die zijn hart verloren had aan de Bulgaarse kinderen. 

Het liefst wilde hij er voor langere tijd naar toe gaan. Een groot verschil met hoe ik er eerder 

tegen aan keek. 

Gelovend gaan
ANNE & JEROEN LEEFLANG

Lied: Ga met God 
Remco Hakkert

Lied: Houd vol 
Mozaiek Worship

Lied: Hoe kwam Mozes 
door de Rode Zee

Wil je weten wat er deze week bij 

komt? Scan dan de QR code

Kijktafel

Voor de kinderen
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Dan volgt er een gedetailleerde beschrijving van het land 

waarin de Here het volk brengt. Het is met recht een 

land te noemen dat overvloeit van melk en honing, een 

groot contrast met de woestijn waar het volk doorheen 

is getrokken. De vrucht die het land oplevert, is bijzonder 

overvloedig en niet minder dan zevenvoudig. Maar ook 

de bodemschatten ontbreken niet: ijzer en koper, die 

spreken van overwinningskracht en gerechtigheid, zoals 

op andere plekken in de Heilige Schrift wordt vermeld.

Mozes kent onze harten en roept op om op onze hoede 

te zijn, de bepalingen en verordeningen die hij gebiedt, 

nu in acht te nemen. Verhef je hart niet en pas ervoor 

op om de Here, jouw God, te vergeten wanneer je van 

al het goede in dit nieuwe land mag gaan genieten. Juist 

dan is het goed je te herinneren dat God je bevrijd heeft 

uit een uitzichtloze positie. Juist als we ootmoedig zijn, 

kunnen we genieten van alle zegeningen die Hij ons 

schenkt. Vergeten we de Here God, en dat geldt ook 

voor ons anno 2022, dan zullen we andere goden gaan 

aanbidden.

Nu moet Israël trouwens niet denken dat God het speciaal 

op het oog had omdat het zo’n machtig volk was. Nee, 

Israël was eerder een onnozel klein volkje, dat op de 

wereldkaart weinig voorstelde. Maar God kreeg het lief en 

beloofde de aartsvaders dat Hij het tot een groot volk zou 

maken. Ook bij ons, mensen van de kerk, glipt misschien 

de hoogmoed soms door de deur: we zijn eigenlijk toch 

wel een beetje beter dan de rand- en buitenkerkelijken. 

Maar in plaats van onszelf op de borst te kloppen, moeten 

we beseffen en niet vergeten dat Gods liefde voor óns 

het fundament is van ons leven en niet onze liefde voor 

God! Dat moet ook onze drijfveer zijn wanneer mensen in 

Bulgarije ons vragen een helpende hand te bieden.

Gebed

Liefdevolle Vader, wij denken soms maar 
al te gauw
dat U ons liefheeft omdat wij ons zo 
keurig gedragen.
Vergeef ons die hoogmoed en bewaar 
ons ervoor
dat wij grenzen trekken daar
waar U ze juist heeft weggehaald.
Help ons om niet hoogmoedig, maar om 
zachtmoedig 
en nederig van hart te zijn.
Amen

Maandag 28 maart (dag 23)

LEZEN: DEUTERONOMIUM 7:1-11

De religie van de Kanaänitische volken resulteerde 

in verfoeilijke occulte praktijken, kinderoffers en ook 

hemeltergend sociaal onrecht. God is vuurbang dat Zijn 

volk zal worden aangestoken door die virussen van de 

afgodendienst. Israël mag er geen verbond mee sluiten!

Dinsdag 29 maart (dag 24)

LEZEN: DEUTERONOMIUM 7:17-19

God weet dat het volk moedeloos kan worden. Daarom 

herinnert en bemoedigt Hij hen. Zoals Hij de Farao en 

de Egyptenaren heeft overwonnen, zo werden satan en 

zijn demonen verslagen op Golgotha. Daar mogen wij 

nu op bouwen.

Woensdag 30 maart (dag 25)

LEZEN: TITUS 2:11-15

Titus krijgt van de apostel Paulus een belangrijke taak 

op Kreta. Tegenover ziekelijke theorieën onderstreept 

Paulus de betekenis van de gezonde leer. Het moet na 

de geboorte van Jezus uitlopen op Christus’ verschij-

ning in heerlijkheid. Dan zullen wij van alle ongerechtig-

heid bevrijd zijn.

Donderdag 31 maart (dag 26)

LEZEN: DEUTERONOMIUM 8:1-10

God liet het volk door allerlei moeilijke omstandigheden 

gaan. Zo leerden zij hun eigen hart kennen. Maar ook 

om juist dan op de Heer te blijven vertrouwen. Dat din-

gen meewerken ten goede, uitlopend op het wonen in 

een land van overvloed. Dus komt alles goed!

Vrijdag 1 april (dag 27)

LEZEN: DEUTERONOMIUM 8:11-20

Weer laat Mozes de waarschuwing klinken om de Here 

niet te vergeten. Want God kent onze harten. Vanuit 

hoogmoed kunnen we hetgeen Hij gaf zien alsof we het 

zelf hebben verworven. God heeft ons de kracht gege-

ven om te weten wat onze zegeningen zijn.

Zaterdag 2 april (dag 28)

LEZEN: 1 PETRUS 2 : 1-10

Laten wij ons als ‘levende stenen’ gebruiken en ons 

voegen bij Jezus. We zijn een ‘heilig’ volk, weggeroe-

pen uit de duisternis, dat God zich heeft verworven om 

Zijn grote daden te verkondigen in woord en daad. Dan 

komt alles goed!

Nadat de Israëlieten maar liefst veertig jaar door de woes-

tijn hebben gezworven, mogen ze nu eindelijk het beloofde 

land binnengaan. In de tijd dat de Israëlieten in de woestijn 

leefden, hadden ze het zwaar, er was maar weinig voedsel 

en water, en er waren gevaren. In het beloofde land zal 

alles anders zijn. Daar is meer dan genoeg te eten en te 

drinken, en ze zullen er veilig kunnen wonen. Maar Mozes 

waarschuwt het volk toch, als ze eenmaal in dat land zijn 

en het daar goed hebben, moeten ze niet gaan denken dat 

ze alle rijkdom aan zichzelf te danken hebben. Ze mogen 

niet vergeten dat het God is die hun alles gegeven heeft! 

God heeft hun het land Kanaän gegeven. Het land dat 

Hij al lang geleden aan Abraham en zijn nakomelingen 

beloofde. Toen de Israëlieten eenmaal in Kanaän woon-

den, gaven ze het land een nieuwe naam: Israël.

Deze week...L I J D E N S W E E K  5

Helaas maakt onze broeder 

Aone Koopmans het ver-

schijnen van dit 40dagen-

tijdboekje niet meer mee, hij 

overleed op 22 januari 2022. 

Tijdens zijn ziekte hebben 

we samen overlegd dat zijn 

bijdrage en de foto’s ook 

na zijn overlijden zouden 

verschijnen. Aone heeft ons 

een prachtige boodschap 

over onze Heer nagelaten, 

waar we ons aan mogen 

vasthouden.

In het gedeelte dat we komende week lezen in Deuterono-

mium, is er een terugblik op de tocht door de woestijn. Om 

terug te zien op die veertig jaren van beproeving. Maar door 

het lijden van gebrek leerde het volk ook de onuitputtelijke 

hulpbronnen van God kennen: toen er geen brood was, viel 

er manna uit de hemel en kwam er water uit de rots. Het was 

zoals Jezus later voor ons het ware brood werd uit de hemel. 

Herinneren
AONE KOOPMANS

Lied: Nog één rivier 
Matthijn Buwalda

Lied: Verwacht de 
komst des Heren 

Lied 439

Lied: Op reis 
Marcel & Lydia

Voor de kinderen

Wil je weten wat er deze week bij komt? 

Scan dan de QR code
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Ik verlang ernaar om weer met veel mensen samen te 

kunnen eten. Net zoals Jezus met Zijn vrienden aan tafel 

zat. Of met zoveel mensen in de kerk zitten met Pasen, 

dat iedereen moet opschuiven als je een beetje laat 

bent. Daar verlang ik naar in deze tijd. (Red. geschreven 

tijdens lockdown in december)

Iedereen aan die tafel had wel een verlangen, ook 

Jezus. Jezus wilde misschien dat Zijn lijden voorbij was, 

of wellicht dat ieders lijden voorbij zou zijn op deze 

aarde. Wij verlangen ernaar dat we weer samen kunnen 

zijn. Of naar de tijd dat Jezus terugkomt. Misschien heb 

jij wel veel meer verlangens. In Filippenzen 4:6 staat: 

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in 

alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend 

worden bij God. Dit betekent dat je jouw verlangens bij 

God kunt neerleggen, wat die verlangens ook zijn. In 

rust en met dank.

Jezus gaf tijdens het laatste Avondmaal een teken. Hij 

brak het brood als teken van Zijn lichaam. Hij schonk 

de wijn als het teken van Zijn bloed. Met dit brood en 

deze wijn gedenken wij de dag van zijn dood als we 

Avondmaal vieren. Hier verlang ik naar, maar vooral 

verlang ik ernaar om de dag te gedenken dat Hij 

opstond uit de dood en de dood overwon! 

God verlangt ook iets van ons. Hij vraagt ons om Hem 

te betrekken in alles wat wij doen, zodat wij Zijn liefde 

aan anderen doorgeven. Zijn liefde voor jou. Misschien 

verlang jij zelf ook wel naar liefde. Door de liefde van 

God te leven, kunnen wij een licht zijn voor andere 

mensen. Het is mijn verlangen om Zijn liefde door te 

geven en voor Hem te leven! Deel jij mijn verlangen?

Gebed

Lieve Vader, ik dank U voor wat U voor 
ons allemaal heeft gegeven. U heeft 
Uw dierbaarste bezit opgeofferd voor 
ons. Dank U wel daarvoor! Ik bid dat 
iedereen rust krijgt om zijn verlangens 
bij U neer te leggen. En dat iedereen het 
vertrouwen mag hebben om Uw weg 
te volgen. Wilt U ook mij het verlangen 
geven om Uw vrede en liefde aan 
anderen door te geven, zodat iedereen 
zijn vertrouwen kan stellen, Heer, op Uw 
grote macht.
Amen

Maandag 4 april (dag 29)

LEZEN: LUCAS 22:1-6

Waarschijnlijk hebben hebzucht en wantrouwen Judas 

geleid in het maken van deze beslissing. Door het wan-

trouwen in zijn Redder, ging hij voor geld. God vraagt 

jou om je vertrouwen op Hem te stellen. 

Dinsdag 5 april (dag 30)

LEZEN: LUCAS 22:7-13

Petrus en Johannes vertrouwen op Jezus en volgen Zijn 

weg. Weet dat als je de weg van God volgt, alles goed 

komt. Net als in dit verhaal. 

Woensdag 6 april (dag 31)

LEZEN: LUCAS 22:14-20

Jezus kan toch nog verlangen naar mooie dingen, 

ondanks het vooruitzicht op Zijn lijden. Hij geeft ook het 

teken dat Hij voor ons gaat sterven. Hij zegt dat wij dit 

mogen gedenken en op Hem kunnen vertrouwen. Waar 

verlang jij naar?

Donderdag 7 april (dag 32)

LEZEN: LUCAS 22:21-23

Jezus weet wat hem te wachten staat. Jezus voelt al die 

pijn als Hij aan het kruis hangt, maar toch deed Hij dit 

speciaal voor jou! Het maakt niet uit wie je bent. Jezus 

deed dit voor iedereen, als je maar in Hem gelooft. 

Vrijdag 8 april (dag 33)

LEZEN: LUCAS 22:24-27

Soms denk ik dat iemand die meer voor het geloof doet, 

belangrijker is. Maar het maakt niet uit of je al lang naar 

de kerk gaat of nog maar kort. Vandaag vertelt Jezus 

dat het belangrijk is om je kleiner op te stellen en niet 

de grootste te willen zijn.

Zaterdag 9 april (dag 34)

LEZEN: LUCAS 22:28-30

Als je bij Gods volk hoort, mag je verlangen naar de tijd 

waarin wij in Gods koninkrijk mogen zijn. Wij mogen 

verlangen naar de tijd dat alles goedkomt en Jezus 

terugkomt op de aarde! Welk lied hierover ken jij?

Jezus deelt tijdens de laatste maaltijd brood en wijn aan 

Zijn leerlingen uit. Brood en wijn zijn in de kerk nog steeds 

een teken om aan het offer van Jezus te denken: Hij offert 

zichzelf aan het kruis, zodat onze zonden vergeven wor-

den. Brood en wijn worden nog steeds uitgedeeld als we 

in de kerk het Avondmaal vieren. Dan doen we dus wat 

Jezus zegt: “Houd deze maaltijd steeds opnieuw om te 

blijven denken aan wat ik heb gedaan.” In de kerk den-

ken we speciaal bij Witte Donderdag aan deze maaltijd 

terug. In de kerk wordt dan ook het Avondmaal gevierd. 

Witte Donderdag is de donderdag voor Pasen. Op die 

dag denken we terug aan de laatste maaltijd die Jezus met 

zijn leerlingen had, vlak voordat hij gevangengenomen en 

gedood werd.

Deze week...L I J D E N S W E E K  6

In Lucas 22 gaat het over het laatste Avondmaal. Op die avond zaten twaalf discipelen en een 

meester aan een tafel. Met zijn allen aan het eten. Ze gedachten de essentie van het Pesach-

feest,  de herinnering dat ze door God uit Egypte zijn bevrijd.

Verlangen ILSE BEUKEMA

Lied: Een toekomst 
vol van hoop

Online Andreaskoor

Lied: Hymn Of 
Heaven

Phil Wickham

Voor de kinderen

Lied: Laatste 
Avondmaal

Make some noise kids
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Volhouden doe je niet zomaar. Om vol te houden heb 

je perspectief nodig: iets waar je naar uit kunt kijken. 

‘Als ik volhoud, dan …!’ In de Bijbel wordt het Griekse 

woord ‘hupomonēn’ gebruikt. Dit kun je vertalen met 

standvastig zijn of volharden. Standvastig zijn moet je 

leren. En die standvastigheid leer je door periodes van 

moeiten. Jakobus schrijft het in zijn brief: Want u weet: 

wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot 

standvastigheid. (Jakobus 1:3). Dus: Houd vol!

In het Bijbelgedeelte van deze week zien we Jezus 

knielend bidden. Jezus is angstig, Hij zweet zelfs bloed. 

Maar Hij leert ons hier om standvastig te zijn tijdens 

het bidden. Blijven bidden is niet eenvoudig. Het vraagt 

om discipline. Een goede tip is om je gebedspunten 

dagelijks op te schrijven. Als je ze dan later nog eens 

doorleest, kom je er achter dat veel gebedspunten 

verhoord zijn. 

We bevinden ons in de week voor Pasen, de Stille 

Week. Een week waarin we nadenken over wat er 

gebeurd is, zoveel jaren geleden. Donderdag vieren 

we samen het Avondmaal. Vrijdag gedenken we het 

lijden en sterven van Jezus. Hij was standvastig aan 

het kruis. Hij bleef er hangen voor jou en mij. Volgende 

week mogen we vervolgens Pasen vieren. We vieren 

dat Jezus de dood overwon! En daarom is er voor jou 

en mij leven mogelijk. 

Volhouden doe je makkelijker als je perspectief hebt. 

Wat een geweldig perspectief hebben wij. Jezus belooft 

ons het ultieme perspectief: eeuwig bij Hem zijn. Dus 

blijf bidden! Blijf bidden voor elkaar. Blijf bidden voor 

alle situaties in jouw leven. Leg ze voor de Heer neer, 

net als Jezus  deed.

Gebed

Lieve Here Jezus, dank U wel dat U 
standvastig was toen U voor mij aan 
het kruis hing. Het is soms  lastig om 
standvastig te bidden; mijn gedachten 
leiden me soms zo af. Soms vergeet ik 
zelfs te bidden. Ik bid U Heer, wilt U mij 
helpen om standvastig te blijven bidden, 
en dank U wel dat ik mag weten dat U 
dat wilt doen. 
Amen 

Maandag 11 april (dag 35)

LEZEN: LUCAS 22:31-38

Besef goed wat je gelezen hebt. Net zoals Jezus voor 

Petrus heeft gebeden, bidt Hij ook voor jou. Dat is toch 

geweldig? Schrijf je gebedspunten deze week eens op 

en lees ze volgende week nog eens door. 

Dinsdag 12 april (dag 36)

LEZEN: LUCAS 22:39-46

Jezus bleef bidden, zelfs toen Hij bang was. Waar bid 

jij al heel lang voor? Blijf volhouden, de Heer hoort je 

gebed echt. Wellicht helpt het je om er samen met 

iemand voor te bidden.

Woensdag 13 april (dag 37)

LEZEN: 1 PETRUS 1:13-21

Maar wat betekent ‘heilig zijn’ concreet voor jou? Welke 

(misschien wel drastische) keuze durf jij te maken om 

die kostbare vrijheid die we hebben ontvangen, niet 

op het spel te zetten? Door ons geloof mogen we een 

heerlijke toekomst tegemoetgaan, maar … wees altijd 

alert en waakzaam.

Donderdag 14 april (dag 38)

LEZEN: LUCAS 22:47-65

Judas en Petrus, twee mannen die Jezus allebei verra-

den. Het grote verschil is dat Petrus spijt kreeg en het 

goedmaakte met zijn Heer, en Judas dit niet deed. Hoe 

ga jij om met gemaakte fouten? Belijd ze voor de Heer 

en vier vanavond het Avondmaal mee.

Vrijdag 15 april (dag 39)

LEZEN: LUCAS 23:26-49

“Het waren niet de spijkers, die Jezus hielden aan kruis. 

Het was Zijn liefde, die Hij voelt voor jou en mij” (Gerald 

Troost – 100%)

Zaterdag 16 april (dag 40)

LEZEN: LUCAS 23:50-56

Gisteravond is Jezus in het graf gelegd. De hele schep-

ping houdt de adem in… Is dit het einde? Goddank is 

het morgen Pasen! Lees vandaag je gebedspunten van 

deze week nog eens door.

Om ongeveer twaalf uur ’s middags werd het opeens don-

ker in het hele land. Drie uur lang bleef het donker en in de 

tempel scheurde het gordijn voor de heilige zaal doormid-

den. Toen riep Jezus: “Vader, mijn leven is in uw handen!” 

Dat waren zijn laatste woorden. Zo stierf hij. De Romeinse 

officier die bij het kruis stond, zag wat er gebeurde. Hij 

eerde God en zei: “Geen twijfel mogelijk! Die man hoorde 

bij God!” En alle mensen die waren komen kijken, gingen 

huilend weer naar huis.

Deze week...L I J D E N S W E E K  7

“Nog even volhouden!” Dit kan zomaar gezegd worden tijdens een moeilijke zwemles, een pit-

tige tentamenweek, een periode van quarantaine of als je in de stoel bij de tandarts ligt. Ook 

in dit COVID-tijdperk horen we het tegen elkaar zeggen. Na nieuw afgekondigde maatregelen 

tijdens een persconferentie kan de moed je zomaar in de schoenen zinken. Je vraagt je af: Hoe 

houd ik dit vol?

Blijven bidden
ERIK POSTHOUWER

Lied: 100%  
Gerald Troost

Lied: Bid met mij  
Sela

Voor de kinderen

Wil je weten wat er deze week bij komt? 
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Wanneer herken je Jezus in je leven? Is het eigenlijk net 

zoals met de vrouwen en de leerlingen? 

Er wordt iets tegen je gezegd, of iemand doet iets voor 

je. Maar we begrijpen niet waarom. Dan mag 

je weten dat in alles wat gezegd of gedaan wordt, 

Jezus naast je staat. Zo leren wij Hem herkennen in ons 

dagelijks leven. 

Het herkennen van onze Heiland is bij iedereen anders. 

Toen de vrouwen en de engelen bij het graf kwamen, 

herinnerden zij zich Jezus’ woorden. Voor de leerlingen 

was dit anders. Pas toen zij Jezus zagen, herinnerden 

zij Jezus’ woorden en herkenden zij Hem. 

En toch is Jezus altijd bij ons. Bij jou en bij mij. Niet 

alleen op zondag in de kerk, maar ook in het dagelijks 

leven. Hij kan zomaar naast je lopen terwijl je Hem niet 

herkent/verwacht. Heb jij hem weleens herkend? Op 

school, op je werk, thuis? Hij spreekt dagelijks met ons. 

Het is aan ons om dit te herkennen. 

Jezus herkennen in je leven. Soms moet er iets gebeuren 

voordat je ogen daadwerkelijk geopend worden. Zo ook 

bij mij. Mijn hartfalen is onder controle; hierin herken ik 

Gods hand. Ik ben dankbaar dat ik bij Hem mag horen, 

hoe ik ook ben. Dankbaar dat ik dit mag beseffen en er 

naar mag leven. God gaat met mij en met jou mee. We 

moeten Hem alleen leren herkennen.

Gebed

Here Jezus, wat is het moeilijk om U 
altijd te herkennen in ons dagelijks 
leven. Vaak zien/ horen wij het niet. 
Maar U laat zichzelf altijd zien. Mogen 
wij vragen dat onze ogen daarvoor 
geopend worden. Dat we U mogen 
herkennen in de dingen die wij mogen 
doen. U bent altijd bij ons, waar we 
ook gaan of staan. Wilt U zo met ons 
meegaan in de dagen van vreugde en 
verdriet -  dat wij U mogen herkennen. 
Amen

Maandag 18 april

LEZEN: LUCAS 24:1-12

Jezus had gezegd dat hij op de derde dag uit de dood 

zou opstaan. Deze woorden werden niet meer herin-

nerd door de vrouwen en leerlingen. Is dat bij ons ook 

zo? Welke woorden van Jezus herinner jij je?

Dinsdag 19 april

LEZEN: LUCAS 24:13-16

De twee leerlingen van Jezus hadden niet door dat 

Jezus naast hen liep. Hij kan zomaar naast je lopen. Heb 

je dat ook weleens meegemaakt?

Woensdag 20 april

LEZEN: LUCAS 24:17-27

De twee leerlingen kunnen niet geloven wat er is 

gebeurd. Al weten ze wat in de heilige boeken staat, 

Jezus moet het hun zelf opnieuw uitleggen. Zullen we 

samen bidden dat onze ogen opengaan voor wat de 

Heer in de Bijbel tegen ons zegt? 

Donderdag 21 april

LEZEN: LUCAS 24:28-35

Onderweg hadden de leerlingen al een bijzonder 

gevoel, zeiden ze later tegen elkaar. Heb jij dat bijzon-

dere gevoel ook weleens gehad? Dat je dacht: Hier 

heeft Jezus iets goeds voor mij gedaan.

Vrijdag 22 april

LEZEN: LUCAS 24:36-49

Jezus staat plotseling in het midden van de leerlingen. 

Ze zijn verbijsterd en bang, maar Jezus legt hun uit 

dat alle gebeurtenissen al eerder voorzegd zijn. Jezus’ 

wederkomst is ook voorzegd. Zie jij daar naar uit? 

Zaterdag 23 april

LEZEN: HEBREEËN 3:1-14

Op deze laatste dag van dit boekje wens ik je toe dat je 

mag luisteren naar de stem van Jezus, dat je Hem mag 

herkennen in je dagelijks leven. Dat je samen met Jezus 

je levenspad mag bewandelen.  

Vandaag vieren we het Paasfeest. We vieren dat Jezus 

opstond uit de dood. Pasen is een feest van bevrijding, 

nieuw leven, en een nieuwe toekomst met God. Het is 

een heel blij feest! In de kerk is Pasen het belangrijkste 

feest van het jaar. Pasen wordt niet op een vaste datum 

gevierd, maar op de zondag na de eerste volle maan 

van de lente. Opvallend in het verhaal is dat vrouwen de 

eersten zijn die ontdekken dat Jezus is opgestaan uit de 

dood. In de tijd van Jezus werd het verhaal van een man 

eerder geloofd dan het verhaal van een vrouw. Daarom 

is het niet zo vreemd dat de leerlingen de vrouwen niet 

geloven. En daarom is het juist bijzonder dat de vrouwen 

alles meemaken van Jezus’ leven. Van het begin in Galilea 

tot het einde in Jeruzalem zijn zij erbij.

Deze week...L I J D E N S W E E K  8

Jezus herkennen in mijn leven. Op mijn 25e krijg ik problemen met mijn hart. De wereld om mij 

heen staat even stil. Op dat moment hoor ik in mijn hoofd alleen “Jezus is de Goede Herder, Jezus 

Hij is overal.” Dat is het moment dat ik denk: “Ja, Jezus is overal. Ik mag Hem herkennen in mijn 

dagelijks leven, waar ik ook ga of sta.” En het besef groeit dat Jezus ineens naast je kan staan. 

Maar herken je hem dan ook? Op het moment van de hartproblemen herkende ik Hem niet. Maar 

alle gebeurtenissen zetten mij daarna aan het denken. Nu mag ik weten dat Hij naast mij loopt in 

mijn leven. Ik ga Hem steeds meer herkennen en ik kan Hem ieder moment ontmoeten. 

Bescherming BIA KOOPMAN

Lied: Daar juicht 
een toon

Sela

Lied: Hij kan zomaar 
naast je lopen
Elise Mannah

Voor de kinderen

Lied:  
Wij vieren feest

Wil je weten wat er deze week bij komt? 
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Kijktafel
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