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Wie is Jezus?



In deze 40dagentijd staat de vraag: “Wie is Jezus?” 
centraal. Google geeft uiteenlopende antwoorden op de 
vraag wie Jezus is. Is Jezus jouw grote inspiratiebron? Is 
Hij een mens met een goddelijk tintje? Of is Hij de Zoon 
van God? Ook ik vind het lastig om hier een antwoord op 
te geven. Ik weet dat Jezus mijn Verlosser is, mijn vriend, 
mijn God. Maar soms lijkt Hij ook zo ver weg. Dan twijfel 
ik aan wie Jezus is. Wellicht herken jij dit gevoel.

Ook in de Bijbel is regelmatig verwarring over wie Jezus 
is: bij de leerlingen, de omstanders, de familie van Jezus, 
bij de farizeeërs. Met elkaar gaan wij verschillende Bij-
belgedeelten lezen waarin het draait om de vraag: Wie 
is Jezus? We zullen met elkaar op zoek gaan naar de 
identiteit van Jezus.

Tijdens deze 40dagentijd ondersteunen we Lwengo 
Kids Foundation. Verderop in dit magazine staat hierover 
meer informatie. Hoe zouden de Lwengo kinderen over 
Jezus denken? Zouden zij weten wie Jezus is? We lezen 
ook over een meisje: Rihana. Zou Rihana door onze 
financiële hulp aan Lwengo Kids Foundation kunnen 
ontdekken dat Jezus van haar houdt?

Als wij op 9 april Pasen met elkaar vieren bid ik dat we 
allemaal het antwoord hebben gevonden op de vraag: 
Wie is Jezus? Dat we allemaal weten dat Hij onze Ver-
losser is. Ook hoop ik dat wij als gemeente een mooi 
bedrag bij elkaar gespaard hebben voor Lwengo Kids 
Foundation. En laten we bidden dat de Lwengo kinde-
ren en ook Rihana hierdoor ontdekken wie Jezus is.

Laten we daar voor gaan als gemeente in de weten-
schap dat Jezus leeft. De dood is overwonnen! Ik wens 
u en jou een gezegende 40dagentijd toe. Ik hoop dat we 
elkaar tijdens de verschillende activiteiten ontmoeten.

Henriëtte Sielias (ZWO-commissie)

I N L E I D I N G

Week 1
DURANDA VAN ZEUMEREN
Hi! Je kunt me kennen van de Andreas 
Youth band of van Alpha Youth. Muziek, 
zingen, bakken, creatief bezig zijn en 
lekker naar buiten gaan, zijn dingen 
waar ik blij van word. Met een bachelor 
op zak zit ik nu midden in een tussen-
jaar. Sinds drie jaar heb ik mijn plekje 
gevonden in de Andreaskerk en wat 
ben ik dankbaar voor deze gemeente!

Week 7
ANGELA SCHIPPER
Hallo, Angela Schipper, 39 jaar oud, 
getrouwd met Richard Schipper en 
trotse moeder van Sofie, Emma en 
Sara. In mijn vrije tijd sport ik en ik 
houd van winkelen. Sinds twee jaar 
geef ik met plezier, samen met Lianne 
Veeningen, Follow aan een groep 
gezellige pubers.

Week 8
ESMEE TERMAAT
Mijn naam is Esmee, ik ben 20 jaar 
en werk op de marketingafdeling van 
een badkamerbedrijf in Harderwijk. Ik 
zing en speel gitaar in Andreas Youth, 
waar ik altijd van geniet. Daarnaast 
lees ik graag en ben ik altijd fanatiek 
met spelletjes.

Week 2
JJUUKO ANTHONY
‘To improve the health and economic 
status of vulnerable population through 
provision of health, education, agricul-
ture and income generating services’ 
is het motto van Jjuuko Anthony, 53 
jaar oud, samenwerkingspartner van 
Lwengo Kids Foundation, geboren en 
getogen in Nakyenyi, de plaats waar 
het project wordt uitgevoerd.

Week 3
MARCO BEUKEMA
Misschien ben ik voor velen van jullie 
die dove man in de rolstoel. Dat klopt, 
maar mijn naam is Marco Beukema. 
Het grootste deel van mijn 45 jaar 
woon ik in Putten. Zo’n 5 jaar geleden 
zijn mijn 4 kinderen en ik lid geworden 
van de Andreaskerk. Ik zit daar in de 
redactie van de weekbrief. Daarnaast 
werk ik op het Johannes Fontanus 
College in Barneveld. 

Week 4
FENNIE VAN DEN BROEK
Fennie van den Broek. 72 jaar. De 
twee, inmiddels volwassen dochters 
Maaike en Lydia zijn geboren in Kenya 
waar we van januari 1979 tot juni 
1985 hebben gewoond en gewerkt. 
Ik houd van muziek en zang en 
spelletjes doen met de kleinkinderen. 
Sinds december 1994 ben ik 
weduwe. Ruim 20  jaar betrokken bij 
de Andreaskerk.

De schrijvers stellen zich voor

Week 6
MARK KOOPMAN
Mijn naam is Mark Koopman. Thuis 
ben ik omringd door 4 vrouwen: mijn 
vrouw Riëtte & mijn 3 dochters (Sara, 
Lotte en Eva). Ik zing graag, zowel in 
de werkplaats (werk en hobby: tractor 
pulling), in de auto, tijdens het eten 
koken en in de kerk. 

Week 5
WIM VAN VLIET
Hallo, mijn naam is Wim van Vliet, 
getrouwd met Trijnie. We hebben 
samen 3 zonen, 3 prachtige schoon-
dochters en 6 kleinkinderen. Ik ben 
met pensioen en geniet hiervan. Ik 
hou van wandelen, hardlopen en de 
stilte  zoeken in het klooster.

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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Omdat iedereen 
iemand kan helpen!

‘ONDERWIJS IN LWENGO’

Met dat motto startte Lwengo Kids 
Foundation in 2017. De stichting is 
gevestigd in Putten. Zij is werkzaam 
in Lwengo (Uganda), één van de 
allerarmste districten in Uganda. Zij 
heeft 4 bestuursleden, die vanuit hun 
christelijke achtergrond met liefde 
en passie werken aan het boeiende 
en bloeiende werk in Lwengo. Sinds 
2012 komen zij in Lwengo. Zij werden 
geraakt door de armoede en noden 
in dit gebied en besloten structureel 
acties op te zetten om een bijdrage 
te leveren aan betere leefomstandig-
heden. 

Het primaire doel van de stichting is 
het vinden van sponsors die bereid 
zijn het schoolgeld voor kinderen uit 
veelal incomplete en zeer arme gezin-
nen langjarig te willen betalen. De 

ouders/verzorgers zijn zelf zo arm, dat 
zij niet in staat zijn de schoolkosten 
te betalen. De kinderen worden in 
sponsoring genomen als zij de leeftijd 
hebben om naar de basisschool te 
gaan. Als de middelen niet door de 
eigen familie betaald kunnen worden, 
blijven de kinderen in sponsoring tot 
zij een afgeronde (beroeps-) opleiding 
hebben en zelfstandig een inkomen 
kunnen verwerven. De selectie van de 
kinderen wordt gedaan door Jjuuko 
Anthony en zijn staf. Jjuuko Anthony 
is de Ugandese projectleider en 
schrijver van week 2 in dit magazine. 
Op dit moment zijn er 238 kinderen in 
het sponsorprogramma.

40dagentijdproject
Een thuis voor Rihana

Rihana is 10 jaar oud en zeer gehandi-
capt. Haar moeder heeft al een lange 
tijd niet voor haar gezorgd en haar oude 
oma is stervende.  Naast goede zorg, 
zoals ‘een thuis’ en een rolstoel, heeft zij  
verdere begeleiding en scholing nodig. 
Zij verdient onze liefde en aandacht. 

Vervolgonderwijs voor Shirat

Soms kunnen de ouders van kinderen 
de schoolkosten voor de basisschool 

net betalen. De vervolgopleiding is voor 
hen echter te kostbaar. Vaak ‘investe-
ren’ de ouders niet in hun dochters en 
gaan meisjes in de moestuin en het 
huishouden werken om op jonge leeftijd 
te gaan trouwen. Door ervoor te zorgen 
dat zij wel vervolgonderwijs krijgen, 
kunnen zij daarna werken en krijgen zij 
hun eigen inkomsten. We hopen Shirat 
na dit project te kunnen ondersteunen, 
maar er zijn nog meer jongeren die 
ondersteuning nodig hebben. We willen 

graag nog één student helpen. Om 
geen valse verwachtingen te wekken, 
kan deze jongere pas aangewezen wor-
den als het geld binnen is. 

Computeronderwijs

Voor de hoogste klassen van het 
basisonderwijs is een eerste kennis-
making met ICT essentieel. Met stabiel 
internet (WIFI) en enkele werkplekken 
met laptops kunnen de kinderen leren 
werken op de computer. 

Help mee
Het streefbedrag is  € 15.450,-
Een thuis voor Rihana voor 7 jaar: € 3150,-
Vervolgonderwijs voor Shirat voor 7 jaar: € 3150,-
Vervolgonderwijs voor een andere student: € 3150,-
10 laptops met tafel en slot: € 6000,-

Wil jij nog meer doen?
Voor  € 37,50 per 
maand (€ 450,- per jaar) 
voor ten minste 7 jaar kan jij 
sponsor worden van één van 
de andere jongeren die nu 
geen vervolgonderwijs kunnen 
volgen. Interesse?  
Neem dan contact op met 
zwo@andreaskerkputten.nl.

Shirat
Rihana

Op de volgende 
pagina lees 
je meer over 

Rihana

Scan & doneer

Pieter Streefkerk en  

Jjuuko Anthony

Marga Streefkerk en  
Jjuuko Anthony

Meer informatie over de stichting?  

Lees alles op www.lwengokids.nl

Help jij mee? Voor  € 112,50 kunnen Rihana, Shirat en de andere student  
1 maand naar school.



Rihana is een zwaar gehandicapt meisje van 10 jaar oud. 
Haar moeder is niet in beeld en haar oma is erg zwak en 
stervende. Meer familie heeft zij niet. Zij is niet op de juiste 
plek bij haar oma en daarom werd zij bij Mary geplaatst. Mary 
zou haar fysiotherapie en massage kunnen geven en zij zou 
haar helpen bij haar schoolwerk. Samen met nog andere 
gehandicapte kinderen leek Rihana daar op haar plek. 

In november 2022 kwamen Pieter en Marga Streefkerk 
van Lwengo Kids Foundation bij haar langs. Daar troffen 
zij een hele andere situatie aan. In en om het huis waren 
heel veel vliegen. De kinderen zaten ook volledig onder de 
vliegen. Rihana leek erg blij te zijn om het bezoek te zien 
en liet zien wat ze had geleerd. Met een van pijn vertrok-
ken gezichtje liet ze zien dat ze zich tussen twee liggers 
van een brug  kon optrekken tot staan. De bestuursleden 
waren geschrokken om haar zo te zien. Er werd besloten 

om haar weer terug te plaatsen naar de Lwerudeso school 
onder zorg van huismoeder Nakafuma. Rihana was erg blij 
toen ze werd opgehaald. In de tussentijd is de moeder van 
Rihana gevonden en er is met haar gesproken. Zij is bereid 
gevonden om er in de vakanties voor Rihana te zijn.  

Om de juiste zorg te kunnen 
geven aan Rihana is er geld 
nodig. Geld om bijvoorbeeld 
een rolstoel te kopen, maar 
ook voor andere verzorgings-
spullen. Met deze materialen 
kan Nakafuma haar de juiste 
zorg geven. Zodat Rihana een 
veilige, stabiele en liefdevolle 
plek en de juiste mensen om 
zich heen krijgt.

Startzondag 40dagentijd
9.00u en 10.30u, Andreaskerk
Voorganger: Erik Posthouwer 

Deze zondag is de startzondag van de 40dagentijd. In beide ochtenddiensten staan we stil bij het 
verhaal van Zacheüs uit Lucas 19. Centraal staat de vraag: ‘Wie is Jezus?’ In deze dienst zal Jjuuko 
Anthony uit Uganda iets komen vertellen over Lwengo kids Foundation. Jjuuko Anthony is ook de 
schrijver van de tweede weekoverdenking.

Sportmiddag 
Samen met andere gemeenteleden een  
middag sportief zijn. 

              avond: Mooier
20.00u, Andreaskerk
Hoe kan je je inzetten voor een mooiere wereld?

Zeep, zoet en zopie 
Andreaskerk
Laat je auto wassen, kom een lekker stukje taart halen of doe mee met de loting en win mooie prijzen! 
Jong en oud zet zich in om geld op te halen voor het 40dagentijdproject. 

Van wie ben jij er één?
9.00u en 10.30u, Andreaskerk 
Voorganger: Ds. Reinoud Koning

In deze dienst staan we stil bij het weekthema ‘Van wie ben jij er één?’. We horen de mensen in 
Johannes 6 zeggen: “Hij is toch Jezus, de zoon van Jozef?” Ook horen we tijdens deze dienst meer 
over het project in Lwengo.

Koninklijke afkomst
19.00u, Andreaskerk 
Voorganger: Ds. Pieter Both 

Tijdens deze jongerendienst leren wij een aantal jongeren uit het Lwengo-project beter kennen. 

Spaardoosjes inleveren
9.00u en 10.30u, Andreaskerk
Neem je spaardoosje mee naar de dienst. Tijdens de dienst zullen we de spaardoosjes verzamelen vóór 
in de kerk. (Spaardoosjes zijn te vinden in de hal van de kerk, of je krijgt er eentje mee bij de kinderkerk)

Scan & 
doneer

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.
19
feb.

za.
11
mrt.

do.
16
mrt.

za.
18
mrt.

zo.
19
mrt.

zo.
2

apr.

zo.
9

apr.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN 
40DAGENTIJDPROJECT
Giften mogen worden overgemaakt 
naar rekeningnummer:  
NL10RABO0319479560 t.n.v. ZWO 
Andreaskerk o.v.v. 40dagentijdproject 
Lwengo of via de Scipio app, of scan 
de QR code op de vorige pagina en 
doneer.

76

P R O J E C T I N F O R M A T I E A C T I V I T E I T E N  4 0 D A G E N T I J D

Rihana



Gerechtigheid betekent dat armen en zwakken worden 
beschermd tegen uitbuiting en dat iedereen gelijke kansen 
krijgt om zich te ontplooien. 

Wat zou het mooi zijn als ieder mens op deze wereld gelijke 
kansen krijgt. Zodat iedereen zijn talenten kan gebruiken 
en kan inzetten voor een mooiere wereld. Wat zou het 
mooi zijn als elk kind naar school kan gaan en kan kiezen 
welk beroep hij zou willen uitoefenen. Zodat iedereen vol 
passie op deze wereld doet wat hij zou willen doen. Wij 
zouden hier een klein deel aan kunnen bijdragen. Al is het 
één kind die een vervolgstudie kan doen en een beroep 
kan uitoefenen. 

We staan tijdens de 40dagentijd stil bij het lijden van Jezus. 
Hierdoor staan we ook stil bij het lijden van onze naasten, 
dichtbij en ver weg. Dit kun je doen door te vasten, zoals 
in de Bijbel al veel vaker is gedaan. Iedereen die vast heeft 
daar zijn eigen redenen of manier voor. Door bijvoorbeeld 
niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de 
overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen 
tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: 

om in de Bijbel te lezen, om te bidden, na te denken over 
je geloof of om iets te doen voor een ander.

Je kunt bijvoorbeeld elke week een andere vastenactie 
doen en zo geld sparen voor Lwengo Kids Foundation:
• Bid deze week voor iemand in je omgeving, die je rust 

en vrede toewenst.
• Laat de pakketbezorger deze week jouw deur over-

slaan en bespaar €€11,85.
• Zet deze week de thermostaat een graadje lager en 

bespaar €€6.
• Koop deze week geen voedsel dat je niet echt nodig 

hebt en bespaar €€12.
• Laat deze week alcohol en frisdrank staan en bespaar €€6.
• Nodig deze week iemand uit voor een maaltijd.
• Stuur deze week een berichtje naar iemand die ziek is 

of het moeilijk heeft.
Je kunt het spaardoosje 
gebruiken bij deze 
vastenacties.  

Het echte geluk is voor mensen 
die doen wat God wil, en die dat 

het allerbelangrijkste vinden. 
Want God zal hun moeite 

belonen. Het echte geluk is 
voor mensen die goed zijn voor 

anderen. Want God zal goed zijn 
voor hen. 

Mattheus 5: 6-7 (Bijbel in gewone taal)

19 februari, 9.00 en 10.30u: Startzondag 40dagentijd
2 april, 10.30u: Palmpasen: de jongere kinderen  
(gr. 1 t/m 4) maken een palmpasenstok en de  
oudere kinderen (gr. 5-8) vieren de sedermaaltijd.
9 april (elke dienst): spaardoosjes inleveren

WIL JIJ WOORDEN OMZETTEN IN DADEN? 
Wil jij je inzetten voor jouw medemens dichtbij en ver weg? Wil je graag bete-
kenis geven aan bovenstaande woorden en wil je meehelpen met schrijven aan 
het 40dagentijdmagazine of met het organiseren van activiteiten? Sluit je dan aan 
bij de ZWO-commissie. Stuur een mail naar zwo@andreaskerkputten.nl.

Download hier 
je spaardoosje!

Maak ons hart onrustig 
Opwekking 805

8 9
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Gerechtigheid 

g e l o o f o s n a p
l ij d e n g a e a n k
l e z e n r t p a d i
j d i e n s t a a r n
j e w u a a t s n e d
e l p v g s m e a a e
z b j u p a w n h s r
u i ij o t i n e i k k
s d e b e t g d r e e
s p a r e n e o a r r
n e d e r l a n d k k

andreaskerk
bid
bijbel
dienst
geloof
god
jezus
jij
kinderkerk
lezen
lijden

lwengo
nederland
opstaan
pasen
putten
rihana
sparen
sta
uganda
vasten
wie

Oplossing:

Woordzoeker

Hallo jongens en meisjes, 

Wat ontzettend leuk dat jullie ook dit jaar weer meedoen aan het 
veertigdagentijdproject. Het thema dit jaar is: Wie is Jezus? Samen gaan we 
de komende weken toeleven naar Pasen. We volgen daarbij de verhalen van het 
veertigdagentijdproject van Bijbel Basics. We gaan iedere week ontdekken wie 
Jezus is. Er zijn steeds verhalen rond dezelfde vraag: Wie is Jezus?

Met deze verhalen leven we aan de hand van 
een kerkraam toe naar het Paasfeest. Iedere 
week mag je een stukje van het kerkraam 
openmaken om te ontdekken wie Jezus is. 
Ook staat er bij iedere week een QR-code. Als 
je deze scant vindt je daar een leuke activiteit 
die past bij het thema van die zondag. Via de 
andere QR-code kan je luisteren (of meezin-
gen) met een lied wat past bij het onderwerp.

Ook dit jaar hebben we weer een goed doel 
waarvoor we sparen: Lwengo Kids Founda-
tion. Dit is een stichting die kinderen in Afrika 
helpt. Dit jaar sparen we geld bij elkaar voor 
2 kinderen, Rihana en Shirat. Op de vorige 
pagina’s lees je alles over ons spaardoel.

We sparen bij de kinderkerk, maar je kunt ook 
thuis sparen. Tijdens de kinderkerk worden de 
spaardoosjes als bouwwerkje uitgedeeld. Doe 
jij ook mee?

We wensen jou, met je familie, een hele mooie 
veertigdagentijd toe. 

Henri Lubbersen en Marisse Slofstra



Wie is Jezus?

Gebed

Lieve Jezus,
Dank u wel voor wie U 
bent. Wat we ook doen, 
we kunnen altijd bij U 
terecht. Help ons om 
naar U te blijven kijken 
zodat we elke dag 
weer steeds meer op U 
mogen lijken. Kom in 
ons hart en zegen ons. 
Amen.

Ik verlang ernaar 
meer tijd te 
investeren in de 
relatie met Jezus.

Adembenemend
Marcel & Lydia Zimmer

Geef me Jezus
Eline Bakker

Graves into Gardens
Elevation Worship

Van A tot Z
Marcel &  Lydia 

Voor de kinderen

Muziek!

1 11 0

“Deze vraag kreeg ik tijdens één van de belijdenisavonden. Tsja.. ik denk dat 
ik wel weet wie Jezus is. Maar wie Jezus voor mij is, dat is een ander verhaal. 
Ik zou graag iets inspirerends willen schrijven, maar dat lukt niet. Ik vind het 
best confronterend dat ik zoveel bezig ben met het geloof en taken daarom-
heen, maar niet echt weet wie Jezus voor mij is. Vaak ben ik vooral praktisch 
bezig met het geloof en niet zozeer met mijn relatie met Jezus. 

Ik verlang ernaar meer tijd te investe-
ren in de relatie met Jezus. Ik wil dit 
verlangen voeden in de komende tijd. 
Hem beter leren kennen en steeds 
meer op Hem gaan lijken. Soms helpt 
het al om gewoon stil te worden. Ook 
al begrijp ik God lang niet altijd. Ook 
al kan Hij zo ver weg voelen. Ik weet 
dat God voor mij en jou naar de aarde 
is gekomen en mens is geworden. Hij 
heeft hier gewandeld, gegeten, gela-
chen, gehuild. Hij weet hoe het is om 
pijn te ervaren, verdrietig te zijn. Dat 
geeft me troost. Hij begrijpt me.

Wie is Jezus voor mij? Hij is een wijze 
man. Een inspiratiebron. Hij is mijn 
vriend bij wie ik altijd terecht kan. Ik 

zie Hem als begin- en eindpunt. Ik 
kom altijd weer terug bij Hem. En Hij 
staat altijd op mij te wachten.

Voor mij is de kerk belangrijk. Ik voel 
me gezegend met een gemeente als 
de Andreaskerk. Ik leer Jezus beter 
kennen en op veel plekken en in 
verschillende gemeenteleden herken 
ik Jezus’ karakter. Ik verlang ernaar 
om samen steeds meer te leren over 
Jezus. Samen Zijn volgelingen te 
zijn. Laten we elkaar in de komende 
tijd steeds opnieuw ontmoeten en 
bemoedigen. Steeds meer op Jezus 
gaan lijken. Vroeger had ik een What-
WouldJesusDo-armbandje, deze is 
door het vele dragen helaas kapot-

gegaan. Maar deze reminder hielp 
me wel: Wat zou Jezus doen? In deze 
situatie in mijn leven? Zo wil ik Jezus 
volgen. Doe je mee?

L I J D E N S W E E K  1 geschreven door DURANDA VAN ZEUMEREN

Deze veertigdagentijd staat Jezus centraal. Je weet mis-
schien wel dat Jezus de Zoon van God is. Dat wij met 
Kerst vieren dat Hij in een stal in Bethlehem is geboren 
en dat Zijn aardse vader en moeder Jozef en Maria zijn. 
Maar wie is Jezus nog meer? In het lied ‘Van A tot Z’ 
worden heel veel dingen genoemd die bij Jezus passen. 
Scan de QR-code en zing lekker mee met dit lied. We 
gaan de komende tijd ontdekken wie Jezus nog meer is. 
Dat doen we aan de hand van een kerkraam. Gebruik 
de QR-code en je vindt het kerkraam. Er 
is nu nog niet veel te zien, maar elke 
week wordt er meer zichtbaar van 
wie Jezus is. Denk maar vast na 
over de vraag: Wie is Jezus? 

Wie is Jezus?

Maandag 20 februari

LEZEN: LUCAS 19:1-4

Terwijl Jezus op weg is naar Jeruzalem komen veel 
mensen naar Hem toe. Wie is deze Man? Het blijkt 
dat Zacheüs ook wel benieuwd is. Hoe zit dit met jou? 
Ben jij ook (nog steeds) nieuwgierig naar wie Jezus is?

Dinsdag 21 februari

LEZEN: LUCAS 19:5-6

Bijzonder om te zien hoe Zacheüs’ gedrag compleet 
verandert wanneer Jezus hem roept. Hij springt uit 
de boom en ontvangt Jezus vol blijdschap in zijn huis. 
Waar staat Jezus momenteel in jouw hart? Voor de 
deur, in de woonkamer of…? 

Woensdag 22 februari (dag 1)

LEZEN: MATTHEÜS 18:1-5

Het komt telkens weer terug in de Bijbel: wees als 
een kind! Tijdens het zingen in de kinderdienst van 
dankdag besefte ik het weer. Kinderliedjes zijn zo bij-
zonder, rijk en waardevol. Welk (kinder)lied raakt jou 
nog steeds? 

Donderdag 23 februari (dag 2)

LEZEN: LUCAS 19:7

Het is zo makkelijk om te oordelen zoals deze men-
sen hier. Maar Jezus is voor iedereen aan het kruis 
gegaan. Hoe vind je dit? Wat zegt dit over Jezus? Kan 
jij leven met een God die er voor iedereen is?

Vrijdag 24 februari (dag 3)

LEZEN: MATTHEÜS 18:6-9

In deze wereld zijn we kwetsbaar als een kind. Je voelt 
soms de tweestrijd en diep van binnen weet je eigen-
lijk wel wat juist is. Blijf je richten op Jezus en omring 
je met christenen die samen met jou op weg gaan.

Zaterdag 25 februari (dag 4)

LEZEN: LUCAS 19:8-10

Jezus is de Zoon van God. Hij is naar de aarde geko-
men om mens te worden. Wat bijzonder! Hij is als een 
herder die zijn schapen leidt en Hij wil hen die verloren 
zijn erbij hebben. Hij geeft om jou!

Deze week...

Liederen



Door God gezonden

Gebed

Vader, mijn gebed, 
oprecht vanuit mijn 
hart. Maak mij tot 
Uw discipel, daar in 
Uganda en hier in 
Nederland; op straat 
en op mijn werk, thuis 
en in de kerk Wees mijn 
gids in wat ik doe.  Ik 
bid U om mij de weg 
te wijzen en Uw wil te 
doen. Elke keer weer, 
mijn Vader. 
Amen.

Alleen had ik dit nooit gekund, 
maar volhardend in het gebed, 
kan er veel met Gods hulp.

Hakuna mungu kama wewe   
There’s no one like Jesus
Swahili Worship

Leid mij Heer, o machtig Heiland 
Op Toonhoogte 141

U bent mijn God
Christian Verwoerd

Wie is hij
Elly & Rikkert

Voor de kinderen

Muziek!

De mensen in Nazaret zijn heel verbaasd. Jezus is opge-
groeid in hun stad. Ze kennen Hem en zijn familie al 
heel lang. Daarom zien ze Jezus als gewoon één van 
hen. Hoe kan het dan dat Hij zulke bijzondere dingen 
over God zegt? En dat Hij wonderen doet? Ze vragen 
zich af: wie is Jezus toch? En ze kunnen niet geloven 
dat Jezus hen iets heel belangrijks van God laat zien. 
Denk jij ook wel eens na over wie Jezus is? Wat 
zou jij antwoorden op die vraag? Het is nu de 
veertigdagentijd, dat zijn de weken voor Pasen. 
We lezen in deze tijd verhalen waarin die vraag 
centraal staat: Wie is Jezus toch? Ga je 

mee op zoek naar wie Hij is?

Hij is toch  
die timmerman?

1 31 2

Uit dankbaarheid voor wat mij overkomen is, ben ik gestart met Lwerudeso 
(Lwengo Rural Development Support Organisation), in Lwengo (Uganda), de 
samenwerkingspartner van Lwengo Kids Foundation. Ik wilde iets terugdoen 
voor de vele mensen, mijn gemeenschap, die in dezelfde omstandigheden 
opgroeiden als ik.  

Ik kom uit een erg arm gezin. Mijn 
vader was schoenmaker en verdiende 
te weinig geld om mij naar school 
te laten gaan. Gelukkig was er een 
stichting die mijn schoolgeld betaalde, 
waardoor ik onderwijzer kon worden 
en later directeur op een Primary 
School van de overheid. Verschillende 
organisaties kwamen op mijn pad, 
door God gezonden, zo zie ik dat. Als 
directeur heb je veel vrijheid en een 
grote staf. Ik had daardoor ruimte om 
naast mijn betaalde baan de Lweru-
deso Primary School en social work 
voor de community te starten. Zodat 
er goed onderwijs gegeven wordt, 
maar zodat er ook andere voorzie-
ningen gecreëerd kunnen worden. 
Er zijn bijvoorbeeld al een klein zie-

kenhuis ´Health Center´, slaapzalen, 
watertanks en twee waterpompen 
gebouwd. De overheid stelt maar 
weinig geld beschikbaar waardoor 
het onderwijs slecht is. Per kind geeft 
de regering €€1,50 per jaar, waarvan 
lesmaterialen en leerkrachten betaald 
moeten worden. Alleen had ik dit 
nooit gekund, maar volhardend in het 
gebed, kan er veel met Gods hulp.

Dit jaar gaan de eerste door Lwengo 
Kids Foundation gesponsorde stu-
denten hun opleiding afronden en 
daar ben ik zo trots op! Wat mij ook 
heel blij maakt? Dat gehandicapte 
kinderen bij ons ook meetellen. Neem 
bijvoorbeeld Henry, meervoudig 
gehandicapt, hij volgt nu een opleiding 

tot schoenmaker en heeft zijn eerste 
slippers aan zijn moeder verkocht. We 
zijn trots op hem!

L I J D E N S W E E K  2 geschreven door JJUUKO ANTHONY Maandag 27 februari (dag 5)

LEZEN: MARCUS 6: 1-6

Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad. Er was 
grote verbazing over Zijn kennis: “Hij is toch die tim-
merman?” Alsof het onmogelijk is wat Hij vertelt. Kun-
nen wij horen, luisteren en ons openstellen? Of nemen 
wij aanstoot aan Hem? 
 
Dinsdag 28 februari (dag 6)

LEZEN: JOHANNES 7: 1-13 

We gaan deze week Johannes 7 lezen. In vers 2, 14 
en 37 lees je dat dit hoofdstuk een eenheid vormt. 
Het speelt zich af rond het Loofhuttenfeest. Wat weet 
jij van het Loofhuttenfeest? Morgen hoor je er meer 
over.

Woensdag 1 maart (dag 7)

LEZEN: LEVITICUS 23: 39-44

Verplicht feestvieren! Het Loofhuttenfeest is het 
meest vreugdevolle feest van de Joden. Stel, je zet 
een loofhut in je tuin en je woont er een weekje in. 
Wat gebeurt er dan tussen jou en je Schepper? 

Donderdag 2 maart (dag 8)

LEZEN: JOHANNES 7: 14-36

Als het feest vordert stijgt de spanning rondom Jezus. 
Hoe zou je deze spanning omschrijven? Ze snappen 
niet waar Hij vandaan komt en niet waar Hij heen 
gaat. Weet jij wat Jezus bedoelt in vers 28/29? En 
in vers 33/34?

Vrijdag 3 maart (dag 9) 

LEZEN: JOHANNES 7: 37-44

Op de laatste, grootste dag van het feest gaan feest-
gangers met kruiken water scheppen bij Siloam; 
daar was een vijver. Lees Jesaja 12: 1-3. Dit was 
de vreugdekreet van de feestgangers. Begrijp je het 
‘grote’ dat Jezus nu zegt?

Zaterdag 4 maart (dag 10)

LEZEN: JOHANNES 7: 45-53

De tegenstelling tussen de geestelijke leiders en hun 
dienaars verscherpt zich. Vertel elkaar de verdediging 
van Nicodemus in eigen woorden. Kun je voorbeelden 
bedenken in jouw omgeving als je woorden van Nico-
demus toepast?

Deze week...

Liederen
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S T I L T E

Deur Sagrada Familia in Barcelona

Hij, die de gestalte van God had, 
maakte er geen aanspraak op 
aan God gelijk te zijn, maar deed 
afstand van zijn positie en nam 
de gestalte aan van een dienaar. 
Hij werd gelijk aan de mensen, en 
als mens verschenen heeft Hij zich 
vernederd en werd gehoorzaam 
tot in de dood – de dood aan het 
kruis. Daarom heeft God Hem 
hoog verheven en Hem de naam 
geschonken die elke naam te 
boven gaat, opdat in de naam van 
Jezus elke knie zich zal buigen, in 
de hemel, op de aarde en onder de 
aarde, en elke tong zal belijden: 
‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van 
God, de Vader. 

Filippenzen 2 : 6-11



Vertrouw Hem

Gebed

Lieve God,
Wilt U ons helpen om 
hier op aarde U lief te 
hebben boven alles.  
Wilt U ons vervullen 
met de heilige Geest, 
zodat we Uw woord 
steeds beter begrijpen. 
Daarop vertrouwen. 
En steeds betere 
volgelingen van Jezus 
mogen worden.
Amen.

God is de 
Enige die 
overblijft 
als alles 
wegvalt.

Genade zo oneindig groot 
Opwekking 428

Hij is erbij 
Opwekking 729

Hoe groot zijt Gij  
Kees Kraayenoord

Leef met volle teugen 
Kinga Ban & Elbert Smelt

Je hoeft niet 
bang te zijn

ELB 448

Voor de kinderen

Muziek!

In het Bijbelverhaal lees je dat Jezus met zijn leerlingen 
aan het varen is op het meer van Galilea. Opeens steekt 
er een zware storm op en de boot dreigt te zinken. De 
leerlingen zijn heel bang. Maar dan spreekt Jezus tegen 
de storm en het water en het wordt weer helemaal rustig. 
De leerlingen begrijpen hierdoor dat Jezus geen gewoon 
mens is. Als de wind en het water naar Hem luisteren, 
dan moet dat wel betekenen dat Hij bij God hoort. Want 
alleen God heeft macht over de schepping. En 
net als God helpt Jezus mensen 
wanneer ze in nood zijn, of dat nu 
komt door de storm en de zee of 
door andere dingen waar ze bang 
voor zijn.

Wie is Hij, dat de 
wind en het water 
Hem gehoorzamen?

1 71 6

“Wat vind je het belangrijkste in je leven, werd mij een keer gevraagd”. Mijn 
antwoord was: ”sowieso mijn 4 kinderen”. Het bleef even stil, waarna ik nog 
een paar dingen noemde, waaronder familie, vrienden, gezondheid, geluk. En 
als laatste zei ik: ”natuurlijk ook God”.

Dit zette mij aan het denken. Staat 
Jezus voor mij op de eerste plaats in 
mijn leven? Vertrouw ik zo op Hem 
dat ik Hem ook zou volgen ten koste 
van mijn kinderen? Net als de disci-
pelen die hun netten lieten vallen om 
Jezus te volgen. Ik denk niet dat ik 
dat zou kunnen. In mijn leven heb ik 
verschillende dingen los moeten laten 
zoals mijn vrouw die overleed, mijn 
gehoor en meer recent het lopen dat 
niet meer gaat. Vertrouw ik op Hem? 
Hoewel ik weet dat er nog steeds 
mensen door God genezen worden, 
vind ik het moeilijk om God daarin 
te vertrouwen. Ook omdat ziekte en 
dood bij deze gebroken wereld hoort. 

In een land als Uganda zijn ze zich daar 
nog meer van bewust. Door slechtere 

gezondheidszorg en armoede overlij-
den veel meer mensen. Zij beseffen 
dat je je in dit leven niet altijd vast 
kunt houden aan vrienden, familie 
en gezondheid. God is de Enige die 
overblijft als alles wegvalt. Vertrou-
wen heeft ook met verwachting te 
maken. Verwacht jij genezing dan kan 
je vertrouwen beschaamd worden. 
Houd dan vast aan die verwachting 
dat uiteindelijk alles goed komt, is het 
niet in dit leven dan wel als we altijd 
bij Hem mogen zijn. Door dat te doen 
vind ik hier op aarde geluk en kan 
ik God danken voor zoveel dingen, 
ondanks stormen in mijn leven waar 
ik het gevoel had dat God mij niet zag. 

Kijk af en toe terug op je levensweg 
en je zult vaak merken dat God erbij 

is op die moeilijke momenten en jou 
door het diepe water tilt. Zodat we 
uiteindelijk kunnen zingen: “Hij houdt 
mij door genade vast en brengt mij 
veilig thuis”.
Daar vertrouw ik op.

L I J D E N S W E E K  3 geschreven door MARCO BEUKEMA Maandag 6 maart (dag 11)

LEZEN: MATTEÜS 8 : 23-25

‘Here redt ons, wij vergaan’. Wie of wat vraag jij om 
hulp als je ‘levensboot’ lijkt te zinken? Grijp je naar de 
drank, vlucht je in het werk of vouw jij je handen en 
vraag je hulp aan God?

Dinsdag 7 maart (dag 12) 

LEZEN: MATTEÜS 8 : 26-27

Vraag jij je ook wel eens af hoe groot God is? Wat 
voor iemand is Hij? Bij de geboorte van een baby, een 
wandeling in de bergen of wanneer de artsen je heb-
ben ontslagen uit het ziekenhuis. Luister naar het lied: 
O Heer mijn God.

Woensdag 8 maart (dag 13) 

LEZEN: MARCUS 4 : 35-41

Het is vandaag biddag voor gewas en arbeid. Laten 
we ook echt bidden voor ‘ons dagelijks brood’ en of 
God in alle huidige stormen (klimaat, energie, oorlog) 
bij een ieder wil zijn die hiermee te maken heeft.

Donderdag 9 maart (dag 14) 

LEZEN: LUCAS 8 : 22-25

De Bijbel gebruikt het woord bestraffen (HSV) ook 
tegen demonen en ziekten (Marcus 1:25 en Lucas 4: 
39). Bid of God de storm in jouw leven wil bestraffen. 
Vertrouw erop dat Hij je op wat voor manier dan ook 
door de storm leidt.

Vrijdag 10 maart (dag 15) 

LEZEN: LUCAS 8 : 40-48

Een wonderlijke genezing, zoals de bloedvloeiende 
vrouw, gebeurt in ons leven lang niet altijd. Jezus 
werkt ook door mensen. Deze vrouw was onrein. Al 
12 jaar verstoten. Stuur eens een kaartje naar iemand 
in onze gemeente die eenzaam is. 

Zaterdag 11 maart (dag 16) 

LEZEN: LUCAS 8 : 49-56

“Wees niet bevreesd, geloof alleen”. In alle verhalen 
deze week komt dat terug: geloof. Vandaag duurt het 
lang voor Jezus met Jaïrus meegaat. Heeft God jou 
wel eens laten wachten in antwoord op een gebed? 
Bleef je erin geloven?

Deze week...

Liederen



Vergever van zonden

Gebed

Dank U Jezus, Vergever 
van zonden, dat U deze 
wereld wilt zegenen. 
Allen die U aanroepen, 
U eren en aanbidden.  
Dank, voor innerlijke 
ontferming voor Uw 
kinderen. Dank voor het 
kruis van Golgotha, Uw 
vrede door de vergeving 
van zonden. Leer ons 
met Uw ogen te kijken. 
Amen.

Kwa hiyo, tumuombe Mungu atubariki, 
pia tuwashukuru watu wa Lwengo na 

kumshukuru kwa msamaha wa dhambi.

Vertaald vanuit Swahili: Laten we daarom God bidden dat Hij 
ons wil zegenen, ook de mensen in Lwengo en Hem danken 

voor de vergeving van de zonden.

Door Hem volbracht
Sela

Stap voor stap
Ariën Vink

Zo lief had God de Vader ons
Sela

Tot zevenmaal 
zeventig maal
Elly & Rikkert

Voor de kinderen

Muziek!

In het verhaal lezen we over een vrouw die Jezus’ voeten 
zalft met olie. Bij ons kan dat misschien een beetje vreemd 
overkomen, maar in Jezus’ tijd lag dat anders. Als je voor 
een maaltijd was uitgenodigd, werden vóór het eten eerst 
je voeten gewassen, meestal door een slaaf. Ook werd 
er soms olie op je gezicht gesmeerd, omdat de zon in 
het hete klimaat je huid erg uitdroogde. Dit gebeurde om 
respect te tonen aan gasten. Maar Simon, bij wie Jezus 
was uitgenodigd, deed al deze dingen niet bij Jezus. De 
vrouw die het huis van Simon is binnengekomen, laat 
wél haar respect en liefde aan Jezus zien. Simon 
vindt het maar niets dat Jezus dit toelaat, omdat 
de vrouw bekendstaat als iemand die 
een slecht leven leidt. Maar Jezus zegt 
tegen de vrouw dat al haar zonden ver-
geven zijn. Hoe is het mogelijk dat Hij de 
zonden van mensen kan vergeven?

Wie is Hij, dat Hij 
de zonden van 
mensen vergeeft?
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Het avondgebedje dat ik als kind leerde bidden ging over vergeving van zonden: 
“t Boze dat ik heb gedaan, zie het Here toch niet aan. Schoon mijn zonden vele 
zijn, maak om Jezus wil mij rein.” Je had gebeden en mocht lekker gaan slapen.   

Toen ik later in mijn leven ging naden-
ken over zonden en vergeving door de 
Vergever, kwam ik uit bij het kruis van 
Golgotha. De 40dagentijd, de strijd in 
Getsemane, het lijden en sterven van 
Jezus Christus heeft altijd een diepe 
indruk op me gemaakt. Niet te bevat-
ten wat dat heeft betekend voor de 
Zoon van God. 

De Vergever. Zo wordt Jezus zelden 
genoemd. De Vergever. We kennen 
wel het woord Verlosser, maar het 
woord Vergever is ook veelzeggend. 

Alleen Hij kan de zonden vergeven. 
Ze verdwijnen. De vergeven zonden 

zijn voor altijd en eeuwig weg. Wat 
een rijkdom geeft de Vergever ons. 

De Vergever is een dagelijks aan-
wezige in mijn leven. De ene keer 
meer en de andere keer minder op 
de voorgrond. Het benoemen van de 
gemaakte fouten in je leven, geeft me 
rust. Er is vrede in mijn hart omdat 
Jezus met Zijn bloed heeft betaald 
voor alle fouten en zonden in mijn 
leven. Het mooie in de Bijbellezing van 

deze week is dat er vergeving voor alle 
mensen is. Uit elk land, van elke stam 
en natie. Een diepbedroefde moeder, 
een centurion, een publieke vrouw, 
De spirituele beleving van Jezus en de 
vergeving van zonden in het Afrikaanse 
land zal anders zijn dan in Nederland. 
Ook in Uganda in Lwengo kennen ze 
Jezus en hebben Hem lief. 

L I J D E N S W E E K  4 geschreven door FENNIE VAN DEN BROEK Maandag 13 maart (dag 17)

LEZEN: LUCAS 7 : 1-10  

‘Wie goed doet, goed ontmoet.’ Hetgeen over de 
centurion wordt gezegd is veelzeggend. Toch vindt hij 
zichzelf te min om Jezus in zijn huis te laten komen. 
“Kom tot Mij,” zegt Jezus. Iedereen! Uit ieder land en 
elke stam. Ook uit Putten, ook uit Lwengo.

Dinsdag 14 maart (dag 18)

LEZEN: MICHA 7 : 18-20

“Wie is een God als U?” Micha roept het triomfantelijk 
uit. God is trouw. God heeft beloofd dat Zijn volk uit 
de duisternis in het licht zal komen. Hij vergeeft onze 
zonden. Hij doet ze weg en ze zijn voor eeuwig ver-
dwenen.

Woensdag 15 maart (dag 19)

LEZEN: LUCAS 7 : 11-17

Een rouwstoet. Verdriet van de moeder over haar 
enige zoon. Jezus krijgt medelijden. Hij raakt de baar 
aan en de stoet staat stil. Jezus zegt “Jongeman, Ik 
zeg je sta op.” De grootheid van Jezus wordt verspreid. 
Ook door jou?

Donderdag 16 maart (dag 20)

LEZEN: LUCAS 7 : 18-23

Johannes de Doper is onrustig, zoals wij dat ook wel 
kennen. De tekenen van God zijn er, maar we duiden 
ze niet. Ga naar Jezus. Alleen daar vindt je ziel rust. De 
weg die we gaan is in Zijn handen.

Vrijdag 17 maart (dag 21)

LEZEN: PSALM 103 : 8-13 

Wat een rijkdom om deze karaktereigenschappen van 
God te lezen. Herhaal ze samen maar eens. Hij heeft 
de zonden zover van ons verwijderd, dat ze niet meer 
te vinden zijn. Door Jezus zijn ze voor altijd weg. Zo 
liefdevol en geduldig is God. 

Zaterdag 18 maart (dag 22)

LEZEN: LUCAS 7 : 36-50

We begonnen maandag met ”wie goed doet, goed 
ontmoet”. Ook in dit gedeelte zien we dat. Geen 
onaanzienlijke vrouw, maar een vrouw vol van geloof 
en liefde voor Jezus. De Vergever van zonden heeft 
Zijn stem laten horen. Volg jij de Vergever ook?

Deze week...

Liederen



Van wie ben jij er één?

Gebed

Trouwe God, Hemelse 
Vader, ik wil U danken 
voor wie U bent voor 
ons. Ik wil U bidden voor 
iedereen die dit leest. 
Dat hij of zij kan zeggen: 
Ik hoor bij Jezus. Wilt U 
ons met liefde omringen 
en rust en vrede geven in 
ons hart. Dat een ieder 
van ons aangeraakt 
mag worden door Uw 
Heilige Geest.  Amen.

De problemen in 
ons leven zijn niet 
ineens opgelost, 
maar nu weet ik 
me gedragen door 
Zijn liefde. 

De kracht van Uw liefde 
Opwekking 488

Hoor jij de vogels nog fluiten 
Christian Verwoerd

Thank You
Jesus Army

Vijf broden en 
twee vissen

Elly & Rikkert

Voor de kinderen

Muziek!

Jezus vertelt aan de mensen dat Hij het ‘hemelse brood’ 
is. Hij gebruikt het woord brood als een vergelijking. 
Brood was in de tijd van de Bijbel het allerbelangrijkste 
voedsel voor mensen. Ze hadden brood nodig om in 
leven te blijven. Op dezelfde manier hebben de men-
sen Jezus nodig. Hij wil hun het eeuwige leven geven. 
‘Hemels’ wil zeggen dat Jezus bij God vandaan komt.
Waarom gebruikte Jezus precies deze vergelijking? De 
dag daarvoor had Hij een wonder gedaan: Hij had vijf 
broden en twee vissen verdeeld onder meer 
dan vijfduizend mensen en toch had iedereen 
genoeg te eten gehad. Met het uitdelen van 
gewoon brood, wilde Hij laten zien dat Hij 
de mensen iets wil geven dat nog veel 
belangrijker is: hemels brood. Daar-
mee bedoelt Hij het eeuwige leven.

Hoe kan Hij zeggen 
dat Hij uit de 
hemel komt?

2 12 0

“Van wie ben jij er één?” Heb jij die vraag wel eens gekregen? Ik wel, in Putten 
zijn we daar best goed in. Dus ik denk dat jij deze vraag ook wel eens hebt 
gekregen. Als antwoord noem je dan de naam van je ouders. Dit kan heel 
fijn, maar ook lastig zijn. Maar wat als je deze vraag stelt gezien vanuit het 
geloof? “Van wie ben jij er één?” Deze vraag kon ik vroeger moeilijk beant-
woorden. Maar nu kan ik het wel: ik ben een kind van God.

Er zijn heftige periodes in mijn leven 
geweest, noem ze maar gerust stor-
men. Zo’n 13 jaar geleden was ik niet 
zoveel met het geloof bezig. In die tijd 
stierf onze schoondochter Susan bij 
de geboorte van hun tweeling en in 
diezelfde periode kreeg mijn vrouw te 
horen dat ze ernstig ziek was. Er kwa-
men twijfels. Als God bestaat, waarom 
laat Hij dan zoiets toe? Hij is toch liefde? 
Toch merkte ik dat God met mij bezig 
was. Ik ging mij meer verdiepen in het 
geloof. Uit nieuwsgierigheid gingen mijn 
vrouw en ik de Alpha cursus volgen, die 
onze zoon Remco en zijn vriendin Susan 
hadden gevolgd. Zij hadden daar de 
Here God leren kennen. Ook wij wer-
den geraakt door Gods liefde. Ik merkte 
dat mijn relatie met Jezus sterker werd. 

De problemen in ons leven zijn niet 
ineens opgelost, maar nu weet ik me 
gedragen door Zijn liefde. 

Ik kan nu hardop zeggen: Ik ben er 
één van Hem. In Johannes 6 vers 29 
staat: “Geloof in Hem die Hij (God) 
gezonden heeft.” Ik kan nu vol over-
tuiging zeggen: Ik geloof in Hem, 
in Jezus! Daarom kan ik nu zeggen 
dat ik bij God hoor, dat ik een echte, 
levende relatie met Hem heb.

En jij? Van wie ben jij er één? Ik hoop 
dat je me kunt nazeggen dat je bij 
Jezus hoort. Vind je dit lastig? Bouw 
dan aan een levende relatie met Jezus. 
Lees je Bijbel, bid elke dag. Dan zul je 
merken dat Hij, met Zijn Heilige Geest, 

in je hart komt wonen. Er zullen altijd 
stormen zijn, maar je hoeft het niet 
meer alleen te doen. Hij is erbij en jij 
mag zeker weten dat je bij Hem hoort!

L I J D E N S W E E K  5 geschreven door WIM VAN VLIET Maandag 20 maart (dag 23)

LEZEN: JOHANNES 6:1-9

Daar is Andreas met een jongen met vijf broden en 
twee vissen. Hij gaf uit liefde alles wat hij had. Zo 
mogen wij ook geven wat we hebben. Geloof jij ook 
dat Hij dat wat jij geeft kan gebruiken?

Dinsdag 21 maart (dag 24)

LEZEN: JOHANNES 6:10-15

Er schuilt een les in dit overschot aan broden en vis. 
Als jij voor Hem beschikbaar bent, zal Hij je laten 
merken op welke manier Hij je wil gebruiken in zijn 
Koninkrijk. Ben je beschikbaar?

Woensdag 22 maart (dag 25)

LEZEN: JOHANNES 6:16-21

Ook in ons leven worden we overvallen door stormen 
op allerlei gebieden. Geef Jezus vandaag de ruimte 
in je hart. Zodat Hij de stormen en je angst kan over-
winnen.

Donderdag 23 maart (dag 26)

LEZEN: JOHANNES 6:22-29

Er kwamen mensen om alleen wonderen te zien. 
Geldt dit soms ook niet voor ons? Maar het gaat juist 
om geloven in Jezus. Dat Hij de Zoon van de levende 
God is. Waarom ben jij op zoek naar Jezus?

Vrijdag 24 maart (dag 27)

LEZEN: JOHANNES 6:30-51

Jezus is het levende brood voor de wereld. Zijn lichaam 
heeft Hij gegeven aan het kruis. Voor mij. Maar ook 
voor jou. Dank God vandaag maar dat Hij dit heeft 
gedaan. 

Zaterdag 25 maart (dag 28)

LEZEN: JOHANNES 6:52-71

Toen mensen Jezus verlieten vroeg Hij: “Willen jullie 
soms ook weggaan?” Lees het antwoord van Petrus 
samen nog maar een keer door. Wat vind je van dit 
antwoord? Zeg je het Petrus na?

Deze week...

Liederen



Wie ben Ik volgens jou? 

Gebed

Lieve Vader God in de 
hemel. 
Dank U wel dat U Uw 
zoon hebt gestuurd om 
voor ons de zonden te 
dragen. 
Dank U Jezus, dat U 
voor ons aan het kruis 
bent gestorven. 
Heilige Geest, wilt U Uw 
vuur in ons hart laten 
branden? Wilt U maken 
dat andere mensen aan 
ons zien dat we anders 
zijn.  Amen. 

Er is nu intense 
vreugde:  
ik besef nu  
dat ik een kind  
van God ben.

Holy Water
We the Kingdom

Make room
Casting Crowns ft. Matt Maher

Turn your eyes upon Jesus
Rachel Lampa

Jezus is ... 
Marcel & Lydia

Voor de kinderen

Muziek!

In het Bijbelverhaal van vandaag lezen we dat Jezus aan de 
leerlingen vraagt wie Hij is. De leerlingen antwoorden dat 
de mensen Jezus verwarren met Johannes de Doper, Elia 
of Jeremia. Simon Petrus zegt dat Jezus de Messias, de 
Zoon van de levende God is. Dat klopt volgens Jezus, maar 
Hij zegt ook tegen zijn leerlingen dat ze dat aan niemand 
mogen vertellen! Waarom verwarren de mensen Jezus met 
Johannes de Doper, Elia en Jeremia? Johannes de Doper 
vertelde de mensen dat ze in God moesten gaan geloven, 
volgens de mensen deed een messias dit ook. Over Elia 
en Jeremia geloofden de mensen dat ze terug kwamen op 
aarde. Misschien waren deze personen wel terug gekomen? 
De leerlingen mochten aan niemand vertellen dat Jezus de 
Messias was, omdat het volk van Jezus zou verwachten dat 
Hij ze zou bevrijden van de Romeinen. Maar Jezus wist dat 
God een ander plan met Hem had: Jezus zou moeten lijden 
en sterven en daarna uit de dood opstaan.

Wie zeggen 
de mensen 
dat Ik ben?
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Yes, dat speciale gevoel. We herkennen het allemaal wel. Het moment dat 
iets duidelijk voor je wordt. Op school met een moeilijke som, op het werk 
met een lastige klus, of thuis met een ingewikkeld spel. Misschien wel met 
behulp van een leraar, je collega of een vriend. Wat een vrijheid geeft dat. 

Dat moment was er voor mij 6 jaar 
geleden. Het was al zo vaak uit-
gelegd, door mijn ouders, door de 
dominee, in de kerk, in de Bijbel. Ik 
werd uitgenodigd om mee te gaan op 
een mannenweekend. Met een aantal 
mannen een weekend naar de Arden-
nen. Dit was het moment dat Jezus 
aan mij Zijn liefde voor mij liet zien. 
Waarschijnlijk was het al de zoveel-
ste keer, maar op dit moment stond 
ik er open voor. Althans, ik denk dat 
ik er op dat moment ruimte voor had 
gemaakt in mijn hart. Het was er 
de tijd voor. Hij liet mij zien, dat wij 
onze donkere gedachten in het licht 
mogen brengen. Wanneer we dat 
doen mogen we weten dat het goed 
is. Goed tussen Hem en mij. Goed 

tussen Hem en jou. Door dat week-
end ben ik wel aardig veranderd, denk 
ik. Vrolijk ben ik altijd al wel, maar dit 
is anders geworden. Er is nu intense 
vreugde: ik besef nu dat ik een kind 
van God ben. Dat vind ik wel het 
allermooist. Tegelijkertijd vind ik het 
ook lastig. Het feit dat Jezus ook voor 
mijn zonden is gestorven. Elke keer 
dat wij Avondmaal vieren komt dat bij 
mij hard binnen. Waar heb ik dit aan 
verdiend? Jezus die voor mijn zonden 
extreem heeft geleden aan het kruis. 
Ik kan daar eigenlijk nog steeds niet 
bij. Maar ik ben Hem daar eeuwig 
dankbaar voor. 

Dus die vraag: Wie ben Ik volgens jou? 
Ik kan dat met geen pen omschrijven. 

Ik kan wel duizend dingen bedenken. 
U bent mijn alles. Compleet volmaakt, 
er is er niet één die dat overtreft. 
Denk er zelf ook eens over na: Wie is 
Jezus voor jou? 

L I J D E N S W E E K  6 geschreven door MARK KOOPMAN Maandag 27 maart (dag 29)

LEZEN: MATTEÜS 16 : 1-4

Tjonge, wat lijken we op die farizeeën. Altijd maar 
op zoek naar een teken. Gelukkig zijn er meer dan 
genoeg tekenen uit de hemel. Probeer ze vandaag 
eens te ontdekken en te benoemen. En vergeet vooral 
niet de ‘normale’ dingen.

Dinsdag 28 maart (dag 30)

LEZEN: MATTEÜS 16 : 5-12

Vergeet je brood niet vandaag! Maar vergeet vooral 
niet dat Jezus met je mee gaat. Hij zal voor je zorgen, 
wat de dag ook brengt. Hij gaat dus altijd met je mee. 
Hij ziet alles wat je doet. Mag Jezus alles zien wat je 
doet vandaag?  

Woensdag 29 maart (dag 31)

LEZEN: MATTEÜS 16 : 13-14

Jezus stelt ons ook de vraag: “Wie zeggen de mensen 
dat Ik ben?” Misschien kun je vandaag wel aan iemand 
vragen of hij/zij Jezus kent. Je kunt heel makkelijk 
beginnen met zoiets als: Geloof jij eigenlijk ergens in? 

Donderdag 30 maart (dag 32)

LEZEN: MATTEÜS 16 : 15-20

In het stukje van vandaag vertelt Jezus aan Petrus dat 
hij de rots is waar Hij zijn kerk op wil bouwen. Het 
is eigenlijk een heel groot compliment. Geef vandaag 
ook eens iemand een compliment! Dat geeft jou en 
die ander een goed gevoel. 

Vrijdag 31 maart (dag 33)

LEZEN: MATTEÜS 16 : 21-23

Vandaag een totaal ander verhaal dan gisteren. Hoe 
vaak hebben we het zelf niet? De ene keer zweef je 
op Zijn vleugels, de andere keer zondig je voor de 
zoveelste keer. Leef dichtbij Jezus en bid of de Heilige 
Geest je helpt in je zwakheid.

Zaterdag 1 april (dag 34)

LEZEN: MATTEÜS 16 : 24-27

Aantrekkelijk klinkt dit niet: jezelf verloochenen, je 
kruis opnemen. Dit is wel wat Jezus van je vraagt. 
Maar Hij is altijd bij je en op een dag komt Hij terug om 
je thuis te halen. Ben jij er klaar voor? 

Deze week...

Liederen



Koninklijke afkomst

Gebed

Liefdevolle Vader,
Dank u wel voor Jezus’ 
komst op deze aarde.
Hij stierf voor onze 
zonden.
Helpt U ons daar deze 
week extra bij stil te 
staan als we toeleven 
naar Pasen.
Helpt U ons om naar 
elkaar om te zien.
Dank voor Uw liefde 
voor ons, Heer.
Amen.

Zelfs aan het kruis had 
Hij nog aandacht voor 
de twee misdadigers, 
die naast hem hingen.

Hard geslagen, vastgenageld
Sela

King of Kings
Hillsong Worship

Mijn God is de koning
Martin Koornstra

Hosanna, we 
maken een rij 
Elly & Rikkert

Voor de kinderen

Muziek!

Deze zondag noemen we Palmpasen. De laatste zondag 
voor Pasen. 
“Hosanna, hosanna, we maken een rij.”
De mensen leggen palmtakken op de grond omdat Jezus 
op een ezel Jeruzalem binnen rijdt.
“Hosanna, hosanna, want de Koning komt voorbij” 
Wie is toch die man? Dat vragen de mensen langs de 
kant zich af.
“Gezegend is Hij, die komt in de naam 
Die komt in de naam van de Heer”
De mensen noemden Hem Koning en dat is Hij. Niet als 
mens op aarde. Maar als Zoon van God!
Vandaag hebben we kinderkerk in 2 groepen. De onder-
bouw gaat palmpaasstokken maken. Na het maken lopen 
we de kerk in en zingen we het lied ‘’Hosanna, 
Hosanna, we maken een rij’’.  De bovenbouw 
gaat de sedermaaltijd vieren. Met deze maal-
tijd wordt de uittocht uit Egypte herdacht.

Wie is Hij, dat 
Hij als een ko-
ning Jeruzalem 
binnenrijdt?
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Iedereen kan zich vast nog de begrafenis van koningin Elizabeth herinneren 
afgelopen jaar op 19 september. Zelf was ik die middag thuis en wilde van 
alles doen. Maar elke keer werd ik weer naar de televisie getrokken. Prach-
tige beelden van eeuwenoude tradities. Dit alleen omdat deze vrouw ooit 
geboren werd als dochter van een koning. Zij koos zelf niet voor dit leven.

Ook Jezus werd door veel mensen als 
Koning gezien. Hij wist wat het plan 
was met Zijn leven en ook hoe dit zou 
eindigen. Eindigen natuurlijk tussen 
aanhalingstekens want Hij wist dat Hij 
uiteindelijk naar Zijn hemelse Vader 
zou gaan. Wat ik met deze vergelij-
king duidelijk wil maken, is dat Jezus 
een hele andere Koning is geweest 
dan de koningen en koninginnen van 
deze wereld. Hij hoefde al die pracht 
en praal niet, Hij deed niet mee met 
alle wets- en schriftgeleerden die het 
beter wisten. Mooier nog, Hij ont-
fermde zich juist over de mensen die 
het moeilijk hadden en die in die tijd te 
min waren voor vele anderen. 

Het lijden en sterven van Jezus vind 
ik dan ook het meest indrukwekkende 
verhaal uit de Bijbel. Elke keer word ik 
weer geraakt door hetgeen Hij heeft 
moeten doorstaan voor onze zonden. 
Jezus had oog voor iedereen, arm of 
rijk, groot of klein. Hij oordeelde niet. 
Zelfs aan het kruis had Hij nog aan-
dacht voor de twee misdadigers, die 
naast hem hingen.

Jezus is onze Koning, mijn Koning. 
Wat is het mooi te mogen weten dat 
Jezus ons vrijkocht van onze zonden 
en dat we daardoor een kind van God 
mogen zijn, een Koningskind. Zijn rijk 
is groot en de Koning nodigt iedereen 

uit om bij Hem te horen. Ben jij al een 
kind van de Koning?

L I J D E N S W E E K  7 Maandag 3 april (dag 35)

LEZEN: MATTEÜS 21 : 1-11

Jezus wordt met enthousiasme binnengehaald in 
Jeruzalem. Niet zoals wij gewend zijn in een gouden 
koets, maar op een ezel. Het laat zien dat Jezus een 
nederige Vredevorst is. De discipelen vonden dit maar 
moeilijk te begrijpen. Hoe denk jij hierover?

Dinsdag 4 april (dag 36)

LEZEN: ZACHARIA 9 : 9-10

Zacharia kondigt eeuwen voordat het gebeurt al aan 
dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt, dit noe-
men we een profetie. Maar Jezus moet eerst lijden, 
sterven en opstaan om pas daarna Koning te zijn. Is 
Hij ook jouw Koning?

Woensdag 5 april (dag 37)

LEZEN: MATTEÜS 21 : 12-17

Mooi dat Jezus hier oog heeft voor blinden, verlamden en 
kinderen.  Zij vertegenwoordigen volgens Jezus het ware 
geloof. Tot ongenoegen van de farizeeën en schriftge-
leerden bij wie de irritaties steeds grotere vorm aanne-
men. Zij hebben een heel ander beeld van de Messias. 

Witte donderdag 6 april (dag 38)

LEZEN: LUCAS 22 : 14-23

Jezus zelf is het ‘Brood van het leven’. Hij is gekomen 
op aarde en gestorven om leven te geven aan wie in 
Hem geloven. Geloof je dat? Dan mag je deelhebben 
aan het eeuwige leven met Hem. (Joh. 11:25) Van-
avond vieren we het Avondmaal, wees welkom!

Goede vrijdag 7 april (dag 39) 

LEZEN: LUCAS 23 : 26-49

‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze 
doen’, bidt Jezus. Hoe bijzonder dat Jezus zelfs op dit 
moment Zijn Vader vraagt om te vergeven, nadat Hij 
bespot en vernederd is. Dit laat Zijn onvoorwaardelijke 
liefde voor ons zien. 

Stille zaterdag 8 april (dag 40)

LEZEN: LUCAS 23 : 50-56

Jezus’ lichaam wordt in linnen doeken gewikkeld en in 
een rotsgraf gelegd. Met liefde verzorgd door Josef uit 
Arimatea, Maria uit Magdala en Maria ‘de moeder van 
Jakobus’. Welke overeenkomsten zie je tussen het-
geen hierboven beschreven staat en Jezus’ geboorte 
in Bethlehem?

Deze week...

Liederen

geschreven door ANGELA SCHIPPER



Jezus leeft!

Gebed

Lieve Vader, dank U 
wel dat U zo veel van 
me houdt en me zo rijk 
hebt gezegend. Wilt 
U me helpen met U te 
leven, maar ook voor en 
door U? Dat ik zo voor 
anderen een lichtpuntje 
mag zijn, en Uw liefde 
en goedheid mag 
uitstralen. Amen.

Jesus died for us in public, 
don’t live for Him in private .

God so loved
Gebroeders Vink

Het leven in mij
Reyer

I can’t believe
Elevation Worship

Jezus stierf voor ons in het openbaar, 
leef niet voor Hem in stilte.

Jezus, ik wil U 
bedanken 

Marcel & Lydia

Voor de kinderen

Muziek!

Vandaag is het Pasen: Jezus is gekruisigd en begraven, 
maar na drie dagen weer opgestaan! Vandaag lezen 
we hoe twee leerlingen van Jezus onderweg zijn naar 
Emmaüs. Ze praten met elkaar over alles wat er gebeurd 
is en de vragen die ze daarbij hebben. Dan komt Jezus 
bij hen lopen.

De afgelopen weken hebben we vanuit verschillende 
ogen naar Jezus gekeken. Wie is Hij toch? Zijn leerlingen 
wisten wie Jezus was, of toch niet? Na alle gebeurtenis-
sen zijn er heel veel vragen. Ze zijn daar zo mee bezig dat 
ze Jezus niet eens herkennen als Hij bij hen komt lopen. 
Jezus wordt uitgenodigd voor het eten en pas bij het bre-
ken van het brood gaan de ogen van de leerlingen open:

Jezus is de opgestane Heer!

Nodig jij Jezus ook uit?

Hij is opgestaan, 
het is echt waar!
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Jezus leeft! En daarom mogen wij met, voor en door Hem leven. Laatst 
kwam ik de volgende tekst tegen die mooi bij deze gedachte past: Jesus 
died for us in public, don’t live for Him in private (vertaling: Jezus stierf voor 
ons in het openbaar, leef niet voor Hem in stilte). Wij mogen Gods goedheid 
uitstralen en anderen daarmee bemoedigen.

Ik ben erg onzeker over mezelf, heb 
vaak het gevoel dat ik niet goed 
genoeg ben. En hoe vaak ik Jesaja 
43:4 ook lees, ik vind het zo lastig te 
geloven dat ik écht kostbaar en waar-
devol ben, dat God van me houdt. Ik 
denk dat God daarom ook op een 
andere manier aan me laat zien dat ik 
door Hem en de mensen om me heen 
geliefd ben.

Een aantal maanden geleden vroeg 
een vriendin of ze voor me mocht 
danken. Een paar uur daarvoor had 
ik over mijn onzekerheid gebeden en 
hoe dit tussen God en mij in staat. Die 
vriendin gaf me daardoor het gevoel 
dat ik waardevol ben, dat er om me 
gegeven wordt. Op momenten dat ik 

weer onzeker ben, denk ik weer terug 
aan dat moment. Niet alleen omdat ik 
het zo bijzonder vond dat ze voor me 
dankte, maar ook omdat ik bid zo’n 
lichtpuntje te mogen zijn voor ande-
ren. Dat anderen door mij Gods goed-
heid en oneindige liefde mogen zien.

Gods liefde kun je laten zien in kleine 
dingen. Iemand met oprechte belang-
stelling vragen hoe het nu écht gaat 
of bijvoorbeeld zomaar een kaartje 
sturen naar iemand aan wie je ineens 
moet denken. Misschien ben je dan 
een lichtpuntje voor diegene. Ik geloof 
dat God op deze manier werkt, dat Hij 
jou op precies het juiste moment inzet 
om een lichtje te zijn voor een ander 
en andersom. Net zoals die vriendin 

die voor me dankte op een moment 
dat ik me onzeker voelde.

Je mag weten dat God van jou houdt, 
dat Hij altijd bij je is. Als je op die manier 
leeft, zal dit ook zichtbaar worden voor 
anderen, bewust en onbewust. Wij 
mogen Zijn licht uitstralen, is dat niet 
mooi?

L I J D E N S W E E K  8 geschreven door ESMEE TERMAAT Maandag 10 april

LEZEN: LUKAS 24 : 1 - 8

De weggerolde steen en het lege graf zouden de vrou-
wen moeten herinneren aan wat Jezus heeft gezegd, 
toch herkennen ze deze tekenen niet. Ik denk dat wij 
onszelf allemaal daarin kunnen herkennen, maar we 
mogen weten dat God altijd doet wat Hij belooft. 

Dinsdag 11 april

LEZEN: LUKAS 24 : 9 - 12

Meteen nadat de vrouwen ontdekken dat Jezus is 
opgestaan, vertellen ze het de discipelen. Een zinnetje 
dat misschien niet meteen opvalt, maar wel veel zegt! 
God wil niet dat we in stilte geloven, maar dat we ons 
geloof met anderen delen.

Woensdag 12 april

LEZEN: LUKAS 24 : 13 - 24

Als je je geloof deelt met anderen, inclusief je twijfels, 
zal je Gods nabijheid steeds vaker opmerken. God 
heeft ons zo rijk gezegend, hoe fijn om dit met ande-
ren te kunnen delen elkaar te mogen bemoedigen.

Donderdag 13 april

LEZEN: LUKAS 24 : 25 - 27

Ook al weten de leerlingen de feiten, ze kunnen de 
puzzelstukjes nog niet passen. Ook wij begrijpen  niet 
alles wat er gebeurt, maar we mogen weten dat God 
het overzicht wel heeft. Hij heeft een plan, wat geeft 
dat rust!

Vrijdag 14 april

LEZEN: LUKAS 24 : 28 - 35

Jezus breekt het brood, wat ervoor zorgt dat ze Hem 
herkennen. Dit is voor hen iets kenmerkends voor 
Jezus waardoor ze gaan begrijpen wat er is gebeurd. 
Waarin herken jij Jezus of zag je achteraf pas dat Hij 
het was? 

Zaterdag 15 april

LEZEN:  LUKAS 24 : 36 – 49

God heeft Zijn geliefde Zoon gegeven zodat wij verge-
ving krijgen, zo groot is Zijn liefde voor ons. We gaan 
nu op weg naar Hemelvaart en Pinksteren, we mogen 
de Heilige Geest ontvangen om Zijn liefde te delen 
met hen om ons heen.

Deze week...

Liederen
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