"Melk en honing"

Het 40-dagentijdproject

Dit boekje voor de 40-dagentijd 2009 wil een handreiking zijn
op weg naar het feest van Pasen....
Traditioneel wordt deze tijd gezien als een periode van inkeer
en bezinning, in het bijzonder ook op onze manier van leven.
Steeds meer mensen kiezen in deze dagen een vorm van
vasten; vandaar dat deze tijd ook wel vastentijd wordt
genoemd.

Nieuwe kansen voor boeren in N.O. Brazilië

Waarom zouden mensen vasten? Zij vragen zich af: hebben we
alles nodig wat we dagelijks -vaak gedachteloos- gebruiken? Is
het nodig en zinvol om aan alles mee te doen, ons mee te laten
nemen in de stroom van consumeren, tv-kijken, van 'meer' en
'sneller' en 'beter'?
Smaakt minder niet naar meer?

zich al vele jaren inzet,

Met deze gedachte organiseren wij ook dit jaar weer op de
eerste woensdag een soberheidsmaaltijd. Aansluitend is er een
Aswoens-dagviering in de Katholieke kerk aan de Brinkstraat,
waar iedereen van harte welkom is.
Vanuit het 40-dagenproject en het onderwerp „melk en honing‟
zijn we uitgekomen bij de ver-schillende subthema‟s of
hoofdstukken die ermee in verband staan:
- bewustwording
- zelfredzaam / gemeenschap
- voeding

- kennis
- oogst en overvloed
- belofte

Het zijn deze subthema‟s die per week aan bod komen.
Deze handreiking wordt u aangeboden door drie
samenwerkende Put-tense kerken: de Gereformeerde Kerk, de
Katholieke Kerk en de Her-vormde Andreaskerk.

Van droom naar werkelijkheid. We willen meewerken met onze
vasten-actie aan het verwezenlijken van de droom, dat wie
arbeid verricht een rechtvaardig loon ontvangt.
Dit jaar staat onze vastenactie in het teken van het driejarige
project in het bisdom Caruaru in noordoost Brazilië.
Dit project, waarvoor Hermien Boudens
is deze droom van toepassing.
Basisgemeenschappen en
NAOP
NAOP stelt zich ten doel de
arme bevolking te
ondersteunen door het geven
van cursussen. Daarbij is
NAOP o.a. afhankelijk van de
financiële steun van parochies
uit het parochieverband
Veluwe-Vallei.
Doel van de actie 2009
Uit het aanbod van cursussen die door NAOP worden
georganiseerd, willen wij in de komende periode die over
landbouwtechnieken en bijen-teelt bijzonder belichten. Deze
cursussen zijn bedoeld om het gezins-inkomen van de arme
boeren in de deelstaat Pernambuco te verbeteren. Pernambuco
is een van de armste gebieden in Brazilië. De streek wordt
regelmatig door grote droogte geteisterd, waardoor de
meerderheid van de bevolking moeite heeft om zich een
behoorlijk inkomen te verwerven.
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Wat wil NAOP bereiken?
Het is belangrijk dat boeren kennis nemen van alternatieve
landbouw-technieken om zich staande te kunnen houden in dit
zeer droge gebied. Anders dreigen zij het platteland te verlaten,
omdat zij denken beter af te zijn in de grote stad.
Ook bijenteelt kan de inkomsten van kleine boeren verbeteren.
Bijenhoning kan gebruikt worden voor voeding, maar ook als
medicijn. In de toekomst kunnen cursisten hun kennis weer
overdragen aan andere boeren.
Het land van melk en honing, een Bijbels visioen?
Via onze actie willen we solidair zijn met mensen in noordoost
Brazilië. Als wij in staat zijn om de financiële middelen te
verschaffen, kunnen zij door middel van deze cursussen hun
gezinsinkomen op een aanvaard-baar peil brengen en zo de
toekomst wat hoopvoller tegemoet zien.
U kunt uw bijdrage daaraan leveren via de collectes in de kerk.
Naast de inzamelingen tijdens de 40-dagentijd kunt u uw
financiële bijdrage ook leveren via onderstaande
bankrekeningen o.v.v.
40-dagenproject 2009.
Gereformeerde Kerk bank
giro

35 42 55 363
94 76 69

Andreaskerk

bank

35 42 08 616

giro

bank 35 42 05 641
94 97 68

Katholieke Kerk

Soberheidsmaaltijd
Soberheidsmaaltijd
De veertigdagentijd begint vandaag.
In deze tijd willen we even stil staan bij ons leven; ons even
bewust wor-den van hoe wij leven. Even stil staan bij de ellende
van anderen. Bewuster leven; even nadenken bij wat we doen.
Leven we voor onszelf? Of zijn we er ook voor die ander? En
hoe staat ons geloof erbij? Vragen die we ons elke dag zouden
moeten stellen, maar door ons drukke, hec-tische leven er vaak
bij in sluipen.
In de voor-avond (17:30 uur) is er in „t Voorhuys een
soberheidmaaltijd. Zoals de naam al zegt, zal het een sobere
maaltijd zijn, maar er is ook een moment van stilte en
overdenking.
Na deze maaltijd is er de mogelijkheid om naar de aswoensdag
viering te gaan in de katholieke kerk aan de Brinkstraat.
Deze viering staat in het teken van “tot inkeer komen“. Een
goede start van deze veertigdagentijd.
Graag opgeven voor de soberheidsmaaltijd bij:
Gerda v Meerveld - tel. 0342 475 684 of 06 15 439 291,
of e-mail naar "Gerda v Meerveld" <GerdaGerard@hetnet.nl>
Aswoensdag, 25 februari
Katholieke kerk

19.00 uur: viering in de

... kwam er een zware hongersnood over dat land..
lezen: Lucas 15: 14

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Leny Arendsen
tel: 0341 353 586 e-mail: 40-dagen@xs4all.nl

Eigenlijk ervaren wij vandaag een tegenstelling: wij hebben
meer dan genoeg te eten en anderen hebben niets, lijden
gebrek.
Soms komt dat omdat de mensen die de macht hebben het
voedsel niet goed verdelen. daar kunnen de kinderen die
daardoor te weinig hebben ook niets aan veranderen.
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Soms komt het door droogte. Er groeit gewoonweg niet genoeg.
Dat is naar!
Wij willen en kunnen bidden om te danken voor onze overvloed
en God te vragen om ook de kinderen en de mensen in nood bij
te staan.
Goede God,
Op vele plaatsen
heeft men honger,
is er gebrek en nood.
God, wilt U de mensen
helpen
voor toch minstens
hun daag'lijks brood!
Iedere dag mogen wij eten,
iedere dag weer is het goed.
Eten tot we echt genoeg
hebben.
We leven hier heus in
overvloed.

van de dingen van de wereld: de grote en kleine dingen, het
groene gras en de zon..., de kookkunst van je partner dicht bij
je... en de contactmogelijkheden wereldwijd van mens tot
mens..., de lach van een kind..., de moed van bezorgde
actievoerders..., de trouwe inzet van de vele vrijwilligers in
onze samenleving en onze kerk...
Het verdient allemaal ons respect en onze verwondering. Het is
meer dan alleen maar nuttig, bruikbaar, voorwaarde voor
economische groei en efficiëntie.
Rust en stilte: zijn onmisbaar om in contact te blijven met de
werkelijkheid van ons bestaan, onmisbaar bij het zoeken naar
zin en betekenis van ons leven. In rust en stilte kunnen we
thuiskomen bij onszelf..., bij onze mede-mensen..., bij onze
wereld en bij God. Rust en stilte zijn niet vanzelf-sprekend. We
moeten bewust ruimte maken, plekken en tijden van stilte
kiezen: tijd voor gebed en meditatie, iedere dag: een dag rust
in de week, zoals vanouds de zondag; het aanbod om bepaalde
dagen te benutten om te vieren en te gedenken, moeten we
aangrijpen... Zo ook deze 40-dagentijd, een tijd van rust en
stilte zijn, van gedenken en inkeer.

Amen
vrijdag 27 februari
Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan...

donderdag 26 februari

lezen: Lucas 15: 18

Toen kwam hij tot zichzelf...
lezen: Lucas 15: 17

Barmhartige God,

Rust en stilte, dat is de uitnodiging voor de 40-dagentijd.
Nemen we de tijd voor onze waarde als mensen, voor onze
waardigheid als kinderen Gods.
Nemen we de tijd voor de kostbaarheid van medemensen en

In dit leven kunnen wij het spoor bijster raken.
Onze toekomst kan ongewis zijn of in nevelen gehuld.
Maar wij geloven en vertrouwen dat U naar ons zoekt
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wanneer wij in dit bestaan de richting kwijt raken,
Dat U naar ons omziet als een vader of een moeder.
Geld en goed zullen ons niet voeren naar het ware geluk.
Uw Woord zal ons de weg wijzen in onzekere tijden.
Hemel en Aarde zullen voorbijgaan,
maar niet de woorden van bemoediging, die Jezus sprak.
Ons vertouwen wordt gevoed en gesterkt door wat Hij zei en
deed.
Omwille van de liefde die Jezus ons getoond heeft,
blijven wij geloven in het goede.
God, laat ons dan de kracht vinden
in het Woord dat U spreekt en in het brood dat U geeft.
Blijf bij ons op de wegen die wij gaan,
als geluk ons ten deel valt of als ongeluk ons parten speelt.
Mogen wij eenmaal onze bestemming vinden in U,
met Jezus, Uw Zoon en onze Heer in de Geest van waarheid en
liefde.
Amen

zaterdag 28 februari
aarde

„... die hemel en

God, onze Heer.
Als Iemand de hemel en de aarde kan maken, dan hopen we
dat Hij de mensen die op deze aarde leven en die Hij ook
schiep, kan helpen.
Helpen te leven zoals Hij het bedoelde en zoals Zijn Zoon Jezus
ons heeft voorgedaan. Een
kort gebed van Toon Hermans geeft aan hoe wij Hem kunnen
ervaren:
U bent geven
alle geven.
In Uw Wijn
en in Uw Brood.

U bent leven
alle leven.
Zonder U
is alles dood.

zondag 1 maart
thema deze week:
Bewustwording
Uit deze 40-dagentijd volgt, dat je zelf eens nadenkt over de
vraag:
„Waar sta ik?” Door (vanzelfsprekende) dingen eens te laten,
kun je je richten op andermans noden. Hoe zet jij je daarvoor
in?
Aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee,
aan een derde één, ieder naar zijn bekwaamheid.

gemaakt heeft”

lezen: Psalm 121: 2
Al in het eerste Bijbelboek
van het Oude Testament
staat: „In den beginne
schiep
God de hemel en de aarde.”

lezen:
Matteüs 25: 15

In ieder mens
In ieder mens zitten
veel warme kleuren,
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talenten, krachten, positiviteit.

En dan gaan we samen op pad! - Ga je mee?”
Als wij mensen een nare tijd meemaken kunnen we Gods
nabijheid erva-ren. Soms lijkt het wel of juist dàn God opduikt
in ons leven.
Achteraf
kun je dan zeggen dat honger en ellende iets goeds hebben
gebracht. We hebben ervaren dat in de honger en in de ellende
God er bij was..

Het is maar wie dat alles in je opmerkt
en je met inzicht aarzelend begeleidt.
In ieder mens liggen veel vakjes open
die wachten op ontdekking en op groei.
Het is maar wie het aarzelend even aanraakt
en aanzet in een lieve, nieuwe bloei.
Om ‟t allerbeste uit jezelf te halen
is er één ding dat alles overwint,

dinsdag 3 maart
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?

geloven in jezelf en ... in de ander,
waardoor je elke dag opnieuw begint.

lezen: Spreuken 31: 10

maandag 2 maart
„Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien”
lezen: Exodus 3: 7
Hoe begint een reis met God?
Een reis met God begint meestal in de ellende! En dan zegt
God: „Kom, kom òp, er is méér dan alleen je ellende.”
Soms gaat het met ons mensen gewoon niet zo goed. Dan
voelen we ons gewoon niet lekker.
En dan, dàn komt God opeens op ons af!
God kun je niet zien, maar je merkt wel, dat Hij er is. Je kunt
Hem in de stilte tegenkomen. En dan zegt God tegen ons:
„Jij voelt je niet lekker. Kòm, wij gaan nu aan iets anders
denken!
We gaan op reis! Ik ben bij je! En jij bent bij Mij!

Onze diepste angst is niet dat wij ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat wij mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis, dat ons met meeste vrees
aanjaagt.
Wij vragen ons af: wie ben ik, dat ik briljant, schitterend,
talentvol, fantastisch zou zijn?
Let wel: wie ben je dat je dat níet zou zijn?
Je bent een kind van God.
Als jij je gedeisd houdt, bewijs je de wereld daarmee geen
dienst.
Het is niet nodig om jezelf zo klein te maken,
dat andere mensen nooit onrustig zullen worden in jouw buurt.
We zijn allemaal voorbestemd om te schitteren.
We zijn geboren om de heerlijkheid van God die binnen in ons
is,
naar buiten te brengen.
Die bevindt zich niet in slechts enkelen van ons;
die is aanwezig in iedereen.
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En als wij ons eigen licht laten schijnen,
geven wij onbewust anderen toestemming dat ook te doen.
Wanneer wij bevrijd zijn van onze eigen angst, heeft onze
aanwezigheid automatisch een bevrijdende werking op anderen.
Deze tekst is aan Nelson Mandela toegeschreven.

woensdag 4 maart
katholieke kerk

19.00 uur: viering in de

Waarom hebben jullie mij gezocht?

op me wacht. Ik ervaar God namelijk als een echte Vader, bij
wie ik altijd wil zijn en voor wie ik alles wil doen!
Maar goed, nu ga ik voorlopig weer met mama en papa mee, ze
zijn zo ongerust. En
ga gewoon weer doen
wat zij van me vragen.
Maar die paar dagen in de tempel, die waren tof!
Ik weet zeker dat ik daar later nog vaak weer heen zal gaan.
Dat is echt iets voor Mij, die tempel daar.
Daar is het goed vertoeven. Daar voel ik me echt Thuis.”

donderdag 5 maart

lezen: Lucas 2: 49

Grijp met beide handen de kansen die je nu krijgt.

Je kunt je misschien voorstellen hoe Jezus reageerde op de
mensen, met name Jozef en Maria, die bezorgd waren:
„Ik ben Jezus, die ze kwijt zijn geweest.
Tjonge, jonge, wat een ophef allemaal. Ik ben toch geen kind
meer, nu ik deze tocht mee mocht maken! Wat was er nou toch
aan de hand? Ik ben inmiddels 12 jaar oud! Dan mag je toch
ook wel eens langer wegblijven, vind je niet ook!? En wat is er
nou mis om in de tempel, in de kerk te zitten?!
Wat was de tempel prachtig mooi en wat was het fijn om met
de schrift-geleerden te praten in het huis van mijn Vader. Ik
heb hen eens laten zien, hoeveel ik al weet! Op vrijwel al hun
vragen wist ik het antwoord, ook de moeilijke! En ik heb ook
gelijk maar eens verteld, hoe ik over het geloof en zo denk. Ze
waren onder de indruk,
hoor! Ik ben nu nog niet
oud genoeg, maar ik denk
dat ik later iets ga doen op
het gebied van het geloof!
Dat lijkt me wel wat! Daar
ligt vast nog een taak die

lezen: Prediker 9: 10
We hebben niet veel tijd meer om gelukkig te zijn.
De dagen gaan vlug voorbij.
Het leven is kort.
Je schrijft dromen in de agenda van je toekomst
en een onzichtbare hand schrijft dwars door je dromen heen.
Je hebt geen keus.
Als je vandaag niet gelukkig kunt zijn, reken dan niet teveel op
morgen.
Neem deze dag,
het licht van deze dag, de lucht en het leven.
Het lachen van deze dag, het huilen en het spelen,
het wonder van deze dag.
NEEM DEZE DAG.
(Uit: „Ja, alleen de optimisten zullen overleven” door Phil
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Bosmans)

lezen: Psalm 82: 4
We zijn aan het einde van de week met het thema
„Bewustwording”
Bij het horen van het volgende lied op de radio, dacht ik dat het
heel toepasselijk zou zijn.
Ook i.v.m. het project van deze 40-dagentijd; mensen bewust
maken van hun kunnen en leren dat er meer om hen heen is
hun arme, sobere bestaan. Dat zij ook een stem hebben, die
gehoord mag/moet worden.

vrijdag 6 maart
Ik hoor de mensen over mij fluisteren .....
lezen: Psalm 31: 14
Wie ben ik, Heer, mijn God, wie ben ik in uw ogen?
De mensen mijden mij, ze vluchten weg
als ze mij zien, ellendig, ziek, mislukt en arm.
Liefst willen ze vergeten dat ik nog besta.
Miskenning is mijn lot, ze maken met tot slaaf,
hun voordeel is voor hen de zin van mijn bestaan.

John Farnham: You‟re the voice.

En toch bent U bij mijn God, getrouw , vol mededogen,
mijn levenslot ligt enkel in uw hand.
U ziet mij en U luistert naar mijn bidden.
U bent mijn burcht, mijn rots, mijn veilig onderdak.
U houdt van mij, U zult mij redden,
mij niet beschamen als ik tot U roep.
Wie ben ik, Heer? Ik ken mijzelf niet meer.
Wat is een mens nog als hem niemand kent?
Hoe blijft hij waardig overeind tegen verachting,
hoe leeft hij verder als zijn nageslacht opnieuw wordt uitgebuit,
als zijn verzet gesmoord wordt in vergelding
en machtigen hem dreigen met de dood.

zaterdag 7 maart
Bevrijd wie weerloos zijn en arm.

We have the chance to turn the pages over.
We can write what we want to write
We gotta make ends meet, before we get much older
We're all someone's daughter
We're all someone's son
How long can we look at each other
Down the barrel of a gun?
You're the voice, try and understand it
Make a noise and make it clear
Oh-wo-wo-wo, oh-wo-wo-wo
We're not gonna sit in silence
We're not gonna live with fear
Oh-wo-wo-wo, oh-wo-wo-wo
This time, we know we call can stand together
With the power to be powerful
Believing, we can make it better
We're all someone's daughter
We're all someone's son
How long can we look at each other
Down the barrel of a gun?
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Vertaling
We hebben de kans om de bladzijden om te slaan
We kunnen schrijven wat we willen schrijven
We moeten de eindjes aan elkaar knopen voordat we veel ouder
worden
We zijn allemaal iemands dochter
We zijn allemaal iemands zoon
Hoe lang kunnen we naar elkaar kijken
door het vizier van een pistool?
Jullie zijn de stem, probeer het te begrijpen
Maak een geluid en maak het duidelijk
Oh-wo-wo-wo, oh-wo-wo-wo
We blijven niet in stilte zitten
We blijven niet met angst leven
Dit keer weten we, roepen we, kunnen we samenwerken
met de kracht om krachtig te zijn
terwijl we geloven dat we het beter kunnen maken
We zijn allemaal iemands dochter
We zijn allemaal iemands zoon
Hoe lang kunnen we naar elkaar kijken
door het vizier van een pistool?

De discipelen hadden al heel wat met Jezus meegemaakt. Ze
hadden Hem met gezag horen spreken, zoals zelfs de
Schriftgeleerden niet durf-den spreken over God. Ze hadden
wonderen van genezing gezien, ze hadden gezien hoe Hij boze
geesten uitdreef, maar wat ze nu mee-maakten overtrof alles.
Jezus kon zelfs de wind en het water gebieden, en die
gehoorzaamden Hem. De discipelen waren stomverbaasd en
diep onder de indruk van deze man. Dit moet toch wel een heel
bijzonder mens zijn! Voor hen stond het vast. Zo'n groot man
kan niemand anders dan de Messias zijn. En zij volgden Hem.
Later, toen Jezus zijn grootheid pas goed bewees, door nederig
te zijn, door zich zonder verzet te laten arresteren, toen
verlieten zijn discipelen Hem.
Wat voor Messias volgt u? Eén die zijn macht toont,
of één die zachtmoedig is en nederig van hart?

maandag 9 maart
God schonk Salomo zeer veel wijsheid
lezen: 1 Koningen 5: 9- 14 (4: 29- 34)

zondag 8 maart
thema deze week:

lezen: Matteüs 8: 23- 27

Kennis (doorgeven)

Om situaties te veranderen heb je kennis van zaken nodig:
„Hoe is het nu?” „Hoe willen we het land van melk en honing
bereiken?” Door deze kennis dóór te geven maken we het
mogelijk daar samen aan te werken.
Wat is dit toch voor Iemand,
dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?

Onder zo'n koning willen we allemaal leven. Salomo's wijsheid
was spreekwoordelijk in het Midden-Oosten. Niet alleen in zijn
eigen tijd maar zelfs nu nog spreekt men erover. Er worden nog
steeds verhalen en anekdotes verteld die zijn wijsheid en
grootheid als koning onderstrepen. Salomo was een type
(heenwijzing) van Christus. En zijn vrederijk, dat veertig jaar
heeft geduurd, was een type van het Vrederijk dat ons door
allerlei profeten en door Jezus zelf is beloofd. Dankzij Solomo's
wijsheid was Israël een land van melk en honing, waar welvaart
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en vrede heers-ten. Als Jezus sprak over het Koninkrijk der
hemelen, dan stelden de Joden zich iets voor zoals het rijk van
Salomo. Daar verlangden alle Joden naar, naar het herstel van
de vroegere glorie, vrede en welvaart onder koning Salomo.
Toen de Heer Jezus op het punt stond naar de hemel te varen,
vroegen de discipelen aan Hem: „Heer, gaat u dan binnen
afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?” Dit is
ook de wens en de hoop van alle christenen.
Dat Jezus het koningschap op zich neemt en het Koninkrijk der
hemelen opaarde gaat vestigen. Door zijn lijden en sterven aan
het kruis, heeft Jezus zich voor dat koningschap gekwalificeerd.
Daardoor mogen wij erop vertrouwen dat zijn koninkrijk dat van
Salomo nog verre zal over-treffen. Wij wachten nu op zijn
komst in heerlijkheid. Maranatha, kom Heer Jezus.

dinsdag 10 maart
Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer
lezen: Spreuken hoofdstuk 8
Salomo dichtte drieduizend spreuken, lazen we gisteren. Die
zijn lang niet allemaal bewaard gebleven, maar in het
bijbelboek Spreuken vinden we een mooie verzameling.
Hoofdstuk 8 is een loflied op de wijsheid. De wijsheid wordt in
alle toonaarden bezongen en geprezen. Hopelijk hebt u dat
hoofdstuk opgezocht en helemaal uitgelezen.
Het staat vol met goede adviezen, zoals:
„Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver goud.”
Of: „Gelukkig is de mens die op mijn wegen blijft”.
Lees het hoofdstuk nu nog een keer en vul dan bij het woord
wijsheid de naam van Jezus in. Dan zie je dat het hoofdstuk een
loflied is op de Heer Jezus.
Jezus heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg, bij het
kruispunt van de wegen. Bij de poorten van de stad, bij de

ingang, bij de toegangs-wegen klinkt zijn stem: „Mensen, tot
jullie roep ik, ik richt mij tot iedereen. Onnozele mensen, word
toch eens verstandig, dwazen, denk eens na! Luister, ik vertel
je waardevolle dingen, mijn woorden zijn oprecht.
Mijn mond verkondigt slechts de waarheid, mijn lippen haten
onbetrouw-baarheid."
„Door Mij (Jezus) regeren koningen, bepalen heersers wat
rechtvaardig is. Vorsten heersen dankzij Mij, ik laat leiders
rechtvaardig regeren. Wie Mij liefheeft, heb Ik ook lief, wie Mij
zoekt, zal Mij vinden.”
„De Heer heeft Mij (Jezus) vóór al het andere verworven, toen
Hij zijn scheppingswerk begon, schiep Hij eerst Mij. Ik ben in
het begin ge-maakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde
vorm kreeg. Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd Ik
voortgebracht, nog voor er heuvels waren. Ik was erbij toen Hij
de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok, de
wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op
liet wellen. Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag
opnieuw. Ik vond vreugde in zijn hele aarde en was blij met alle
mensen. Nu dan, zonen, luister naar Mij, gelukkig is een mens
die op mijn wegen blijft. Luister naar wat Ik je leer, en word
wijs, negeer mijn lessen niet. Want wie Mij vindt, vindt het
leven, en ontvangt de gunst van de Heer.”
„Wat Ik je geef is kostbaarder dan het zuiverste goud, Ik bied
iets dat meer is dan het fijnste zilver.”
Ja, met Jezus wordt het een land van melk en honing.

woensdag 11 maart
katholieke kerk

19.00 uur: viering in de

De vrede van God gaat alle verstand te boven
lezen: Filipenzen 4: 6, 7
Paulus heeft het over een heel bijzondere vrede. Een vrede die
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alle ver-stand te boven gaat. Wat zou hij bedoelen? Op de tv en
in de krant gaat het altijd maar over oorlogen, bomaanslagen
en geweld. De mensen ver-langen naar vrede, zodat ze niet
bang hoeven te zijn voor bomaanslagen en geweld.
Zoals in Nederland dus? Wij hebben hier geen oorlog. En
bomaanslagen komen hier eigenlijk ook niet voor. Ik ben daar
in ieder geval niet bang voor. Toch
is er een heleboel onvrede. Soms wenst iemand me iets heel
lelijks toe.
Ik heb soms ruzie met iemand. Nou, dat noem ik ook geen
vrede. Jij ook. Jij hebt ook niet altijd vrede. Bijvoorbeeld als je
vriendje ineens heel lelijk tegen je doet, en je niet in zijn
voetbalelftal mag spelen. Of als de juf je onverdiend een
standje geeft. Je zou wel willen stampvoeten van kwaadheid, en
het ze betaald zetten. Allerlei lelijke gedachten spelen door je
hoofd.
Is dat vrede? Nee, maar de Bijbel zegt dat je in zo'n geval toch
vrede in je hart kunt hebben. Een heel bijzondere vrede, die je
je niet voor kunt stellen. Daarom zegt hij dat die vrede boven je
verstand gaat. Het is een vrede die God je persoonlijk geeft. En
hoe krijg je die vrede? Door te bid-den. Bidden is praten met
God. In de Bijbel staat dat je je niet bezorgd moet maken. Ook
moet je je niet kwaad maken op je vriendje of de juf. Je moet
geen verkeerde dingen denken. Wat dan? Je moet je hart uitstorten voor de Heer Jezus. Zeg tegen God hoe jij je voelt.
Vertel God maar precies waarom jij je zo rot voelt. God luistert
altijd naar je. Hij begrijpt je ook. Nog beter dan je moeder. En
als je dat doet, staat er in de Bijbel, dan geeft God je zijn
bijzondere vrede.
Een vrede die je niet begrijpen kunt.
Een vrede die alleen God je kan geven.

donderdag 12 maart
Verhef u, God, spreek recht op aarde,
alle volken behoren u toe.

lezen: Psalm 82
Dinsdag lazen wij dat Jezus regeert over alle koningen en
heersers, ja, dat Hij er voor zorgt dat de leiders van de wereld
rechtvaardig heersen: „Door mij regeren koningen, bepalen
heersers wat rechtvaardig is. Vorsten heersen dankzij Mij, ik
laat leiders rechtvaardig regeren.”
Maar uit Psalm 82 blijkt iets heel anders. Voor de dichter Asaf is
Spreuken 8 toekomstmuziek. Zo zal het zijn in het Koninkrijk
der heme-len, als de Heer Jezus het koningschap aanvaard
heeft uit handen van God de Vader, en de aarde een land van
melk en honing wordt. Maar nu verkeren wij in een wereld vol
gebrek en onrecht. De dichter windt zich erover op. De aarde
wankelt op haar grondvesten vanwege het wan-bestuur van de
wereldleiders. Zij doen niet waartoe zij geroepen zijn. God heeft
de overheden ingesteld om de goeden te belonen en de
bedrijvers van het kwaad te straffen, zegt Paulus in Romeinen
13. En hiertoe roept Asaf nu ook op. Hij ziet profetisch voor zich
hoe God de heersers veroordeelt. En hij eindigt zijn psalm met
een oproep tot God om in te grijpen. „Verhef u, God, spreek
recht op aarde, alle volken beho-ren U immers toe.” Eigenlijk
zegt hij precies hetzelfde als waar de Kerk van alle eeuwen
dagelijks om bidt: „uw Koninkrijk kome; uw wil geschie-de,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.”

vrijdag 13 maart
...aan eenvoudige mensen onthuld...
lezen: Matteüs 11: 20- 30
In oudere vertalingen vinden we in deze tekst de bekende
woorden „aan kinderen geopenbaard”. Maar helaas, maar al te
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vaak blijken de zogenaamde wijzen en verstandigen op een
kinderachtige manier op bijna alles wat aan te merken te
hebben. Ze houden hun hart gesloten voor de wonderen en de
woorden van de Heer en rapen zoveel mogelijk scepsis bijeen,
om te kunnen zeggen:„Dat Koninkrijk van U, dat kan toch nooit
wat worden”...ik ga liever mijn eigen gang.
Niet alleen de wijze en verstandige Farizeeën en Saduceeën
wilden krampachtig aan hun zelfbedachte interpretaties
vasthouden. Ook de gewone bevolking van een heel rijtje
steden en dorpen (kunnen we lezen) sluiten zich af voor de
wonderen die Jezus daar verrichtte en ze weigeren tot inkeer te
komen.
Maar verzanden ook wij, twintig eeuwen kerkgeschiedenis later,
niet vaak in denk- en doe-patronen waardoor we in een grote
boog om de naaste-in-nood en dus om het Grote Gebod van
onze Here Jezus heengaan?

kennis van God en van Jezus aan ons is doorgegeven.
Genade - waaruit we mogen leven, omdat onze Vader met het
lijden en sterven van zijn Evenbeeld onze zonden en gebreken
niet langer in reke-ning heeft willen brengen. Ons gebrekkig
functioneren in het Koninkrijk van God hoeft de voortgang
ervan dus niet langer in de weg te zitten!
Vrede - omdat we als bevrijde en verloste mensen burgers
mogen zijn van zijn Koninkrijk, waarin vrede, recht en
gerechtigheid de grondtoon vormen. We gaan een hemelse
toekomst tegemoet - het tegenover-gestelde van een wereld in
duisternis. En daar mogen we onze manier van leven nú al op
afstemmen, in onze blik op de wereld en in het om-gaan met
onze naasten, veraf en dichtbij.

Eenvoudige mensen in het noord-oosten van Brazilië, die vaak
onder moeiten en lasten gebukt gaan, hebben 't meest aan
mensen in Putten die zich (om met Paulus te spreken) in het
eenvoudige durven te voegen, met bidden maar ook werken
voor een Koninkrijk waarin Zijn wil geschiedt. Dan herkennen
wij elkaar als „kinderen van één Vader”, die de boodschap van
de Heer in hun hart hebben gesloten en daarom omzien naar
elkaar.

zaterdag 14 maart
... genade zij u en vrede, in overvloed,
door de kennis van God en van Jezus ...
lezen: 2 Petrus 1: 2
De apostel Petrus gunt het ons allemaal van harte: om in ons
leven niet anders dan genade en vrede te ervaren, omdat de

Maar die overvloed van Gods liefde is niet "goedkoop". We
moeten onze handen en ons hart wel open houden voor wat Hij
ons geeft. Het moet als het ware uitlopen op een Hooglied,
waarin de ene de liefde van de Andere beantwoordt.
Want echte liefde is serieus en wederzijds. Zo'n liefde wordt een
geloofs-relatie, waarin je samen op weg gaat en waarbij de één
op de ander mag vertrouwen.
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In een wereld die vaak donker is, mogen we het licht van Jezus
Christus volgen als een lamp in een donkere nacht. En Petrus
geeft dan verderop in het tekstgedeelte een aantal goede tips
om dat licht niet kwijt te raken.
Zonder dat licht raak je waarschijnlijk verdwaald, omdat de
kennis van God en van Jezus dan verloren gaat, waardoor je de
overvloed van genade en vrede wel eens mis zou kunnen lopen.
Misschien gaat het dan wel om het verschil tussen "eigenwijs"
en "wijs en verstandig".

zondag 15 maart
thema deze week:

Zelfredzaamheid, met elkaar.

In het 40-dagen project is zelfredzaamheid een belangrijke
doelstelling.
Alleen indien mensen als groep een vuist kunnen maken,
kunnen ze lokaal iets bereiken. Dat vereist eensgezindheid,
kennis en vaardigheid. Daarom “vorming en toerusting“ voor
lokale leiders om in het sociale en politieke netwerk vooruit te
kunnen komen.
Mensen worden niet ontwikkeld, ze ontwikkelen zichzelf!
... er is niemand om mij in het water te helpen; ik
probeer ’t wel,
maar altijd is een ander mij voor.
lezen: Johannes 5: 1– 18
Stel je voor: al 38 jaar ziek, of je slooft je al zó lang uit voor
een honger-loontje, of je kinderen krijgen in een keiharde
maatschappij geen kansen op goed onderwijs, gezondheidszorg,
voeding en huisvesting. Dan is het leven toch zonder uitzicht?
Je wilt wel, maar je kunt jezelf en je gezin niet redden, laat
staan vooruit helpen. Wat te doen ?

In ieder geval de kans grijpen als Jezus die aanreikt. Jezus zei:
„Sta op, pak uw mat op en loop.” Maar daarvóór vroeg Jezus
wel: „Wilt u gezond worden?” of misschien in deze tijd: „Wilt u
en uw gezin vooruit komen, een beter leven krijgen met nieuw
perspectief?”
Deze man greep wel zijn kans, maar had Jezus niet herkend!
Herkenbaar voor ons?
Wat zegt men in z‟n omgeving? De Helper heeft zich niet aan de
heer-sende regeltjes gehouden: op sabbat hoort geen hulp te
worden gegeven.
Een ook voor ons bemoedigend antwoord volgt: „Mijn Vader
werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook”. Zo gaan we
deze nieuwe week beginnen met de bede:
Goede God,
Biddend wil ik verbonden zijn met hen
die zoeken naar nieuwe wegen:
geef hen kracht en fantasie,
dat ze open blijven staan voor elk teken van vooruitgang
en niet vastlopen in twijfel en onverschilligheid.
Wees er God, voor alle geduldige en zachtmoedige
mensen
die nieuwe wegen willen gaan;
ondersteun hen en houd hen gaande.
Amen.

maandag 16 maart
Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten.
lezen: Jesaja 65: 17- 25
Dit gedeelte van het boek Jesaja (Jesaja 56-66) heeft
betrekking op de tijd ná de terugkeer van de ballingen uit
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Babylonië. Het gelezen gedeelte is een mooi beschreven
weergave van een Nieuwe Aarde. Wie gelooft er in?
Wij denken al gauw aan de moeilijkheden en problemen om een
doel te bereiken. Vergeten het visioen waar we toch zo vaak
van horen of van lezen in de Bijbel. Als bv driekwart van het
zaad verloren gaat en maar één kwart valt in goede aarde, dan
lijkt 75% verloren. Maar, we vergeten dat deze ene kwart wel
het 30-voudige of zelfs 60- en 100-voudige opbrengt.
De Bijbel vraagt een andere manier van kijken naar de
werkelijkheid, een andere manier van luisteren naar verhalen
en een andere manier van rekenen!
Daar moeten we dan wel open voor staan, Jezus wijst ons de
weg. Wij bidden:
Waarachtige God,
machten en krachten willen ons winnen,
bederven ons denken en doen,
wekken begeerten en stichten onvrede.
Doe mensen opstaan
die oprecht van hart zijn
die Uw weg gaan
aan wie wij ons kunnen toevertrouwen
maak ons tot die mensen.
Amen.

Bij het verkondigen van het evangelie (missie en zending)
mogen we ook de activiteiten van werelddiaconaat,
ontwikkelingssamenwerking en vredeswerk plaatsen. MOV en
ZWO zijn in onze kerken bekende afkor-tingen. Die woorden
vragen allemaal volharding en omvatten zwaar werk om bij de
woorden van de tekst aan te sluiten. Als onze inzet voor MOV
en ZWO moeite kost, dan mogen we in gedachten houden
/geloven dat de beloning ervoor zal komen.
Sterker nog: we hebben als eersten recht op de oogst. Blijven
we volharden?
Het is door te geven dat men krijgt
door zichzelf te verliezen dat men vindt
door te vergeven dat men vergeven wordt
en door te sterven dat men verrijst
tot eeuwig leven.
(Franciscus van Assisi)

woensdag 18 maart
katholieke kerk

19.00 uur: viering in de

dinsdag 17 maart
De boer die het zware werk doet,
heeft als eerste recht op de oogst.
lezen: 2 Timoteüs 2: 1- 13
Het begin van de 2e brief van Timoteüs is een oproep om te
volharden in het verkondigen van het evangelie; ook al zal
Timoteüs, net als Paulus, hierom worden vervolgd.

Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit
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vele.

delen van het lichaam bij elkaar horen om iets te laten slagen.
De handen zijn daar wel een heel duidelijk voorbeeld van, ze
zijn eigenlijk onmisbaar.

lezen: 1 Korinthiërs 12: 1- 14
We weten zo goed dat een lichaam uit vele delen bestaat, want
dat zien we bij ons zelf en anderen.
Probeer met elkaar er maar eens zo veel mogelijk
lichaamsdelen op te noemen en misschien wil je vader of
moeder ze wel even opschrijven. Zijn het er 5, 10 of misschien
wel 15 ??
Of je er nu veel of weinig hebt genoemd, je begrijpt dat al die
lichaams-delen elkaar moeten helpen, wil het echt resultaat
geven. Als je in bed ligt en slaapt, is dat niet zo nodig, maar als
je overdag iets doet –wat doe je allemaal op een gewone
doordeweekse dag– dan merk je wel dat vele lichaamsdelen
moeten samenwerken. Je kunt ook zeggen: ze moeten elkaar
helpen wil het lukken.
Dat is het beeld dat je vandaag mag onthouden en we bidden
daarom:
niet.

God, soms willen we wel helpen, maar kunnen we het
Soms kunnen we best helpen, maar doen we het niet.
Help ons God, om er te zijn als het nodig is.
Amen.

donderdag 19 maart
Laat ons Uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen.

God wil gebruik maken van onze handen, hoe wij ze
bijvoorbeeld uitstrekken en gebruiken om anderen te helpen. In
de 40-dagentijd denken we ook aan Jezus. Hij wordt via onze
handen en ons handelen zichtbaar. Hij brengt vruchten voort
via ons.
Als wij graag willen dat in onze tijd Jezus‟ woord van liefde en
genade klinkt, dan zullen we onze monden open moeten doen
en onze handen laten wapperen. Of: als we graag willen dat er
ook nu wonderbare spijzi-gingen plaatsvinden, dan hebben wij
ons brood te delen.
Zoals het lichaam uit vele delen bestaat heeft de wijnstok vele
ranken die de vruchten voortbrengen. De ranken gaan zonder
de wijnstok dood, zij worden door hem gevoed. Wij moeten
verbonden blijven met de Heer, anders gaan we geestelijk
gezien dood. Gods woorden, zichtbaar gewor-den in Jezus‟ doen
en laten, hebben we nodig. Zijn woorden gaan niet alleen over
het voortbrengen van vruchten en/of resultaten van onze
handen, maar ook om de gemeenschap met Hem te blijven
zoeken. Dat betekent dus ook de tijd nemen om naar Hem te
luisteren, tijd voor Bijbel lezen, tijd voor bidden, tijd voor je
relatie met Hem.
Tijd om zijn genade te leren kennen.

lezen: Psalm 90
Gisteren lazen we speciaal met en voor de kinderen hoe alle

vrijdag 20 maart
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Toen we bij U waren
hebben we ons dagelijks werk niet verwaarloosd ...

vormden met elkaar een gemeenschap,
braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

lezen: 2 Tessalonicenzen 3: 1– 18

lezen: Handelingen 2: 36– 47

Het dagelijkse werk: dat wat je in het algemeen regelmatig
doet. Soms kun je uit die mogelijke sleur stappen, bijvoorbeeld
door op vakantie te gaan. Even er tussen uit, je dagelijkse werk
dan niet doen, er juist af-stand van nemen.
Toch gaat het leven daarna weer door en kun je voelen dat het
dage-lijkse werk niet alleen maar een gave is, maar een opgave
is geworden. Je gaat toch verder, het leven is net een reis. Of
blijf je wel staan, haak je af ?
Ga je dwalen, dan loop je het risico het contact met de
werkelijkheid te verliezen, de weg kwijt te raken. Of ... het kan
ook een bewuste keuze zijn om eens even te blijven staan, om
pas op de plaats te maken, om je niet aan te sluiten bij wat
“men” vindt, om wel te dwalen en je open te stellen voor
andere dingen.
Kunnen wij als dagelijks werk elkaars hand vasthouden, een
arm om de ander slaan, een luisterend oor bieden en met elkaar
onze levensweg voortzetten? Het is fijn als we een ander tegen
komen waarin God zich aan jou toont en omgekeerd.

Hoe vorm je nu met elkaar een gemeenschap?
Rampen gebeuren dagelijks op grote en kleine schaal: oorlogen,
aard-bevingen, overstromingen, mensenhandel, gedwongen
prostitutie, de dood van een vader, een moeder, een kind,
scheiding, ziekte. Materiële schade herstel je, maar
wederopbouw vergt meer. Het kost mensen tijd om verdriet,
woede of onmacht een plek te geven. Het vergt moed om je
met de ander te verzoenen en een gemeenschap te vormen. Het
kost tijd om weer vertrouwen te krijgen, in mensen, in God, in
de toekomst.
Jezus laat ons zien dat helpen nooit onbegonnen werk is.
Als een grote groep mensen, zo‟n vijfduizend man, die best trek
hebben, gevoed zullen worden met vijf broden en twee vissen,
lijkt dat niet te kun-nen. Zijn leerlingen denken ook:
onbegonnen werk!

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Twee voeten zijn er slechts,
en maar twee armen en twee ogen.
Maar in de gemeenschap
heeft ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen.

zaterdag 21 maart
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen,

Als je dat zo wilt zien en er maar niet aan begint, dan gebeurt
er ook niets.
Maar Jezus brak het brood en begint met delen en er is meer
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dan ge-noeg. De mensen zien het wonder. En ze zien er wel
brood in om Hem koning te maken van een heilsstaat waar het
brood gratis wordt uitgedeeld. Met uitdelen –in plaats van
delen– is een gemeenschap echter niet gediend.
Wij bidden:
Heer, zegen de handen die goed werk doen
en de vrede opbouwen.
Zegen de harten van mensen die gastvrij zijn
en warmte verspreiden.
Zegen ons, opdat de gemeenschap mag groeien,
en wij in vrede met elkaar mogen leven.
Zegen ons met Uw stilte,
opdat de drukte in ons zwijgt.
Geef ons vrede met wat onaf is
en plezier in wat geklaard is.
Bewaar het licht in de nacht,
als wij ons toevertrouwen aan de slaap
en U over ons waakt.
Amen.

zondag 22 maart
thema deze week:

Van oogst en overvloed

Onze inzet zal met Gods hulp worden beloond. Van de gekregen
overvloed kunnen wij anderen helpen een nieuwe start te
maken en kunnen we zelf het komende oogstjaar weer een
nieuwe start maken.
We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen...
lezen: Matteüs 14: 15- 21

Dat is niet veel, althans niet voor vijfduizend man, vrouwen en
kinderen niet meegerekend(!). Goedbeschouwd lijkt dat het
meeste op niets, voor zoveel mensen.
Er klinkt nogal behoorlijk wat mismoedigheid door in dat „We
hebben hier niets...”.
Een stem die je vaak om je heen kunt horen, soms ook in je
eigen hart. Wat stelt onze inbreng nu eigenlijk voor, zet dat nou
zoden aan de dijk? We kunnen er net zo goed mee ophouden, je
bereikt er toch niks mee...
Maar bij Jezus hoef je met dat soort bedenksels niet aan te
komen. Hij ziet kans om wonderbaarlijk te vermenigvuldigen.
Het "Brood des levens" wordt gebroken, zodat iedereen -van de
twaalf stammen van Israël tot en met de hele wereld- er
hongerstillend genoeg aan heeft. En Hij ziet kans om het
weinige van ons, om te toveren tot iets groots. In iets waardoor
duizenden verder kunnen, zelfs op afgelegen plaatsen.
Het is te moeilijk voor ons om zelf te vermenigvuldigen. Maar
het weinige dat we in handen hebben, moeten we wel gelovig
durven geven. Met het microkrediet dat we in ons vertrouwen
op Hem geven, kan onze ver-hoogde Heer onuitsprekelijk veel
doen.
„Wij hebben hier niets...”: in nummer 249 van het liedboek voor
de ker-ken staat van Jaap Zijlstra het mooie gedicht „Wij leven
van de wind”.
De tekst van de derde strofe is:
Wij teren op het woord,
het Brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zingt en zegt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Vijf broden en twee vissen.
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maandag 23 maart
Ik zou graag naar het land willen gaan om aren te lezen
achter hem, die mij genegen zal zijn.
lezen: Ruth 2: 2
„Aren lezen”: als wij onze kinderen in onze moderne,
welvarende situatie vragen wat dat betekent, zullen ze
waarschijnlijk moeite hebben om de betekenis ervan te
begrijpen. Brood haal je voor minder dan één euro bij de
supermarkt of voor ietsje meer bij de warme bakker, toch?
De mensen in Agreste, één van de armste gebieden in Brazilië,
zullen zich er beter een voorstelling bij kunnen maken. Speuren
op de akker, of er nog iets is overgebleven....
Ruth is, als aan de grond geraakte Moabitische, als het ware op
zoek naar asiel bij een ver familielid uit haar geslacht Elimelek,
die het waar-schijnlijk beter heeft getroffen dan haar moeder en
zijzelf. En Boaz (een zeer vermogend man) gaat haar niet uit de
weg, komt haar zelfs méér dan tegemoet.
Het heeft veel weg van een afspiegeling van de verhouding
tussen arm en rijk op onze aarde, anno 2009. Met het pijnlijke
verschil dat wij erg veel moeite hebben om ons politieke gedrag
af te stemmen op de roya-liteit van Boaz.
Het verhaal van Ruth lijkt ons op 't eerste gehoor te wijzen op
"de familie als hoeksteen van de samenleving". Maar zoals we
heel vaak in de Bijbelse verhalen kunnen ontdekken, steekt het
een laag dieper. Hier worden uit Leviticus 19: 9 en
Deuteronomium 24: 19 (daarin gaat het zelfs om hele schoven
graan die voor vreemdelingen, weduwen en we-zen
achterblijven!) de snaren geraakt, die de grondtonen doen
klinken van het Koninkrijk van God.
Daarin gaat het om mensen die elkaar genegen zijn en om
vrede, om recht en gerechtigheid.

„Wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig” - die
woorden klinken als de ouverture van Gods geboden in dat
hoofdstuk van Levi-ticus. In zonde en ik-gerichtheid zijn we
gevallen, dat is bekend. Nu krij-gen we de opdracht om niet
verder te gaan met kapot te maken van wat goed was (Genesis
1: 31), maar ons in te zetten om dingen héél te maken, heilig
te zijn.
Geweldig daarom dat Boaz zijn overvloed wil delen met de
honger van Ruth.
Boaz wordt dan ook in vers 5 met ere als "verwekking"
opgenomen in het rijtje van Matteüs 1 - als opmaat naar het
Evangelie van Jezus Christus. Die de heelmakende geboden uit
het Oude Testament voor ons (nog) begrijpelijker en
tastbaarderder maakte, toen Hij in gelijke-nissen sprak „Het
Koninkrijk van de hemel is als...”. En Die ons leerde te bidden
„Uw Koninkrijk kome, als in de hemel, zo ook op aarde”. Die de
uiterste konsekwenties van dat Evangelie met Zijn lijden en
sterven niet uit de weg ging.
Als zeer vermogende Boazzen moeten we dus eigenlijk wel
weten wat ons te geloven en te doen staat!
Ter lezing aanbevolen:
„Ongeschokt” (het verhaal van Ruth), Bijbelse roman van
Francine Rivers.

dinsdag 24 maart
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Gebrek en overvloed
Het thema van deze week draait om oogst en overvloed. In de
Bijbel beweegt het volk Israël zich constant tussen schraalheid
en honger aan de ene kant en rijke oogst en overvloed aan de
andere kant. Het is een gebed zonder eind; steeds weer klinkt
het 'geef-ons-heden...' door. De zegen over Jakob wordt
werkelijkheid in afhankelijkheid. God is trouw.

wijn.

God geve je dauw uit de hemel... overvloed van koren en

lezen: Genesis 27: 28

In onze tijd komen gebrek en overvloed via de media tot in
onze huiskamers. Dan volgen acties of gaan er hulpverleners op
pad om de landbouw te verbeteren. Uiteindelijk zullen de
mensen weer zelf hun zaken op orde moeten krijgen en dat is
nu juist waar de mensen – voor wie het 40-dagenproject dit
keer bedoeld is – mee bezig zijn. In Brazilië komt de hulp
terecht bij mensen die zelfbewust de handen ineenslaan en
samen hun situatie willen verbeteren. Het gaat om de zegen
van God, een zuiver hart en het werk van onze handen. Onze
handen? Doet God het dan niet? Jazeker wel. Kijk naar wat
Mozes in psalm 90 zegt: „het werk van onze handen, bevestig
dat”. Bevestigen is hier zegenen, maar dat zal duidelijk zijn.

Zegen
De tekst van vandaag stamt uit de zegen die Isaak over Jakob
uitsprak, de zegen dus die Jakob zich 'met eigen middelen' had
toegeëigend. Het was dan wel Gods bedoeling om Jakob te
zegenen maar de manier waarop het in dit verhaal gebeurde,
deugde niet. Een merkwaardige tekst dus. Deze geschiedenis
bezorgde Jakob nogal wat problemen. Toch is de uitgesproken
zegen zelf een goede; gewoon omdat het uiteindelijk toch ook
Gods zegen is. Uit deze geschiedenis blijkt wel dat het goed is
om na te denken over hoe wij te werk gaan bij het bereiken van
onze doelen. Te gemakkelijk zeggen soms dat iets 'Gods wil' is
of 'Gods weg' kan leiden tot een verhaal als dit, het verhaal
over het bedrog van Isaak. Een zuiver hart is belangrijk, dat
leren we hieruit. Maar zelfs uit een onzuivere inzet kan God iets
goeds laten ontstaan.

woensdag 25 maart
katholieke kerk

19.00 uur: viering in de

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea.
lezen: Johannes 2: 1- 11
We kennen allemaal de uitdrukkingen uit de Bijbel als 'het
beloofde land' en 'het land van melk en honing'. Deze woorden
mogen we 'letterlijk en figuurlijk', zoals we wel eens zeggen
begrijpen en geloven. In het lied hieronder gaat het ook over
'oogst en overvloed'. Op deze bruiloft is alles letterlijk en
figuurlijk of beter gezegd we lezen het en mogen het geloven.
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Jezus begint zichzelf te geven, al begrijpen de mensen –
inclusief zijn eigen moeder – dat nog niet.
Het lied van de bruiloft te Kana
Te Kana werd een feest gevierd,
Maria was erbij.
Ook Jezus wou ter bruiloft gaan.
Hij was een mens als wij.
Geef ons te drinken, Heer. Schenk ons uw Geest.
Breng ons tezamen op uw Bruiloftsfeest.
En als er goed gedronken is
komt er gebrek aan wijn.
Wie zal nu voor zijn vrienden
de ware wijnstok zijn?
Geef ons te drinken, Heer. Schenk ons uw Geest.
Breng ons tezamen op uw Bruiloftsfeest.
Maria sprak: „De wijn is op,
er is geen drinken meer.”
„Wat is er tussen u en Mij?”,
sprak Jezus, onze Heer.
Geef ons te drinken, Heer. Schenk ons uw Geest.
Breng ons tezamen op uw Bruiloftsfeest.
Maria sprak de knechten aan
als had zij 't niet gehoord:
„Doe alles wat Hij zeggen zal,
geloof Hem op zijn woord.”
Geef ons te drinken, Heer. Schenk ons uw Geest.
Breng ons tezamen op uw Bruiloftsfeest.
En Jezus sprak de knechten aan:
„Vul alle kruiken maar.”
Toen werd voor 't eerst op aarde
Zijn glorie openbaar.
Geef ons te drinken, Heer. Schenk ons uw Geest.

Breng ons tezamen op uw Bruiloftsfeest.
Huub Oosterhuis. (Uit: Alles wordt nieuw I: 18)

donderdag 26 maart
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
lezen: Johannes 15: 1
Verbondenheid leidt tot goede oogst
Gisteren zagen we dat Jezus water in wijn veranderde. De
bruiloftsgasten waren zelfs vol lof over de kwaliteit van deze
wijn. Het was de beste, een goed jaar. De Here Jezus, die de
zieken geneest, maakt ook het zwakkere gezond en duurzaam.
Zo geeft Hij gewoon water de kwaliteit van een goede wijn.
Château Supérieur, om zo te zeggen. Uit de tekst van vandaag
leren we hoe wijn normaal ontstaat en wat er voor goede wijn
nodig is. Nodig is verbondenheid. „Ik ben de ware wijnstok”,
spreekt de Heer, „en mijn Vader is de wijnbouwer”. Wij zijn als
gelovigen de ranken en kunnen alleen 'volgroeien' als we in
Hem blijven. De zaak is duidelijk; de wijnbouwer heeft een
wijnstok en daaraan groeien ranken. Ranken die verdrogen of
aan wildgroei lijden snijdt de wijnbouwer weg. Zulke vruchten
maken de oogst minder en gebrekkig. De wijnbouwer grijpt in
wanneer de oogst in gevaar komt. Wanneer wij met Jezus
verbonden blijven kunnen ook wij veel vrucht dragen.
In het licht van Pasen zingen wij:
De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
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God is ons genegen, onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

op de akker staan

(Psalm 67: 3, Liedboek voor de kerken)

vrijdag 27 maart
... maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht.

Hij was als een korrel graan
in de aarde gestrooid
Geboren om dood te gaan
Beroofd en berooid
En Zijn lichaam werd verbroken
toen Hij Zich aan 't kruis liet slaan
Zo heeft Hij Zichzelf gegeven
En liet Zijn leven
door de wereld gaan

lezen: Johannes 12: 24
Bourgondisch?
Spreken over overvloed in de vastentijd, dat heeft iets
tegenstrijdigs. Toch hebben oogst en overvloed alles met
karigheid, schraalheid en opoffering te maken. De
'bourgondische' gedachte die met overvloed in verband wordt
gebracht, is pas mogelijk na opoffering. Mooi wordt dat onder
woorden gebracht in het lied 'Een korrel graan' van Elly en
Rikkert. „Er zal koren op de akker staan”, zo sluiten ze af. Het
lijden en sterven van Jezus brengt ons alles. Oogst en overvloed
dus, bourgondisch ook, in alle opzichten.
Een korrel graan
Er was eens een korrel graan
gezaaid in de grond,
Geboren om dood te gaan
Geen mens die het vond
Maar heel langzaam brak het open
en er kwam nieuw leven aan
En het heeft zichzelf verloren
Zie je het koren

Ik weet dat ik sterven moet,
niet later maar nu
En al wat me leven doet
geef ik aan U
En heel langzaam breek ik open
als een kleine korrel graan
Tot het leven wordt geboren
En er zal koren
op de akker staan
(Elly en Rikkert Zuiderveld)
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zaterdag 28 maart
Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich.
lezen: Psalm 126: 5
Come and eat from heaven's store
Come and drink and thirst no more
(Uit: All My Tears, Julie Miller)
De Heer heeft ons leren bidden: „Geef ons heden ons dagelijks
brood”. Deze zin kennen we uit het Onze Vader en het is een
dagelijkse zin, juist omdat dagelijks brood nodig hebben. In
onze tijd en in ons land piekeren we niet meer zo over brood.
Het is een deel van de totale structuur van ons leven. Er wordt
gezaaid, geoogst en brood gebakken. Zolang we bakkers
hebben hebben we brood. Dat het zo eenvoudig niet is tonen
ons regelmatig televisiebeelden die uit andere landen komen.
Honger slaat toe wanneer je het het minst verwacht. In de
Tweede Wereldoorlog kende Nederland ook een zware
hongersnood. In de maand mei, wanneer we de oorlog
herdenken, komen de oude beelden van die nood weer terug.
Zaaien, oogsten en het bakken van brood, het hoort er allemaal
bij maar is niet altijd vanzelfsprekend.
In de tekst uit de psalm gaat het over zaaien in tranen. Er zijn
dus zaaiers die niet zo vrolijk zijn. Hun leven is niet blij, blij,
blij. Deze mensen hebben veel op moeten geven, hard moeten
werken en veel moeten bidden om te kunnen zaaien. Wij gaan
in onze dagen wel even naar de supermarkt, maar ook bij ons
zijn er de zogenaamde minima, zoals dat heet, mensen die niet
zo een-twee-drie alles kunnen aanschaffen. Mensen ook die
keuzes hebben leren maken om de belangrijkste dingen te

kunnen blijven doen. Dit zien we ook in Brazilië, het land van
het 40-dagenproject. Daar hebben mensen in geloof, moeite,
bewustwording en samenwerking gezaaid. Het heeft ze moeite
gekost en nu beginnen ze met vreugde, 'met gejuich' te
oogsten. Wij gaan door deze veertig dagen heen en denken aan
het lijden van onze Heer. De Heer die ons leerde bidden: „Geef
ons heden ons dagelijks brood”. 'Ons' staat er, het is niet voor
een enkeling maar voor ons allemaal. In deze lijdenstijd staan
we stil bij het zaaien in tranen. De Heer heeft zichzelf gezaaid
of „in de aarde gestrooid”, zoals Elly en Rikkert zingen. Er wordt
in tranen gezaaid; het is de lijdenstijd. Onderweg naar Pasen
weten dat er met gejuich geoogst zal worden, straks, we zijn
onderweg. Met (en net als) de mensen in het arme deel van
Brazilië, waarvoor we in deze weken geld sparen.

zondag 29 maart
thema deze week:

Voeding (niet van brood alleen)

In het 40-dagentijd project is een betere voedselvoorziening
een belan-grijke doelstelling. Als aan de meest fundamentele
basisvoorwaarden voor een menswaardig bestaan, waar
voeding er één van is, maar matig wordt voldaan, dan is het
begrijpelijk dat ontwikkelingsactiviteiten zich hierop richten.
Maar hoe moet je hier en daar omgaan met deze proble-matiek
als je ook denkt aan “niet van brood alleen”.
Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons vandaag
het brood dat wij nodig hebben.
lezen: Matteüs 6: 19- 26
Dit vers uit de Bergrede in Matteüs 6: 11, hier uit 2
Bijbelvertalingen weergegeven, bepaalt ons bij het dagelijks
brood. Maar moet je dan letterlijk aan brood en voedsel denken
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of juist figuurlijk?
Aan de ene kant letterlijk, want we kunnen nu eenmaal niet
zonder eten. Of je nu door een natuurramp getroffen bent of de
pech hebt dat je in een streek geboren bent waar vaak weinig
groeit vanwege droogte (in het 40-dagen project in Noord–Oost
Brazilië): voldoende goed voedsel en veilig drinkwater zijn
eerste levensbehoeften voor iedereen: groot en klein, arm en
rijk.
Maar ook figuurlijk. Jezus zegt in de Bergrede: „Vraag je dus
niet be-zorgd af: „Wat zullen we eten?” of: „Wat zullen we
drinken?” Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles
nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven
worden.”
Zoeken wij het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid met
onze houding en manier van leven? Is dat niet het brood wat we
nodig hebben? Kan dat met de volgende woorden?

heen

Wij zullen moeten leren te luisteren en te begrijpen
en laten zien hoe wij elkaar liefhebben.
Dat is het grootste gebod van God.
Niet hoe lang we geleefd hebben zal herinnerd worden,
maar hoe we geleefd hebben
en hoe aardig we waren tegenover de mensen om ons

en allen die wij ontmoet hebben op onze levensweg.
Wij horen onze positie niet te misbruiken
als het goed met ons gaat
en dan anderen onderdrukken of minachten,
want we kunnen hen altijd tegenkomen op ons
levenspad
als het slechter met ons gaat.

maandag 30 maart
Hij geeft brood aan alles wat leeft – eeuwig duurt Zijn

trouw.
lezen: Psalm 136
Deze Psalm vraagt de Heer te loven, want Hij doet veel voor
ons: doet wonderen, maakte “de grote lichten”, trof Egypte,
spleet de Rietzee, leidde Zijn volk, doodde machtige koningen,
Hij dacht bij rampen aan ons en Hij geeft brood aan alles wat
leeft.
Hoe kun je geloven dat God er voor jou is als jezelf en je
kinderen amper te eten hebben? Kan het zijn dat als je in die
omstandigheden en die armoede leeft, je toch anders gaat
leven: het heeft in ieder geval niet veel zin om je zorgen te
maken als je al bij voorbaat weet dat het voed-sel er toch
onvoldoende is. Voor ons is dat eigenlijk niet goed voor te
stellen.
Met de lezing van vandaag blijf je toch weer denken aan
letterlijk en figuurlijk brood, net als gisteren. Misschien wordt
de brug tussen letterlijk en figuurlijk voor ons goed geslagen
met de woorden van een Avondmaalslied:
Brood – gedeeld om te leven
voedsel om verder te gaan
teken van liefde
gegeven in ons bestaan
om in Gods naam
de weg van Jezus te gaan
Beker – gereikt vanuit vreugde
wijn ingekleurd door de pijn
teken dat het hem verheugde
kwetsbaar te zijn
om in Gods Naam
de weg ten leven te gaan
Handen – bereid om te delen
mensen geplaatst in het licht
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teken dat breuken wil helen
tot ons gericht
om in Gods naam
de weg van de liefde te gaan.

dinsdag 31 maart
Maar wie het water drinkt dat ik hem geef,
zal nooit meer dorst krijgen.
lezen: Johannes 4: 1- 15
Een prachtige zin die Jezus hier uitspreekt, het lijkt en voelt
alsof een woestijn toch kan bloeien. Want daarmee mogen we
ons geloofsleven (soms) toch wel vergelijken? Het is wat dor en
doods, er komt relatief weinig uit voort. Misschien is het wat te
generaliserend en te pessi-mistisch gesteld, maar vast wel
herkenbaar.
Een eenvoudig en toch mooi verhaal rijkt Johannes ons hier
aan. We kunnen ons best wel voorstellen dat wij daar zelf zijn
en we zouden waarschijnlijk net zo praktisch reageren als deze
vrouw: „Geef mij dat water Heer, dan hoef ik niet meer
hierheen te komen om water te putten. Dat scheelt me tijd en
dan kan ik dus leukere dingen doen dan water halen of gewoon
eens lekker niksen en relaxen.”
Het water van Jezus zou echter inspiratie moeten zijn om je
actief op te stellen in je naaste omgeving en in de wereld om de
woestijn –dor en droog– tot staan te brengen, misschien wel
wat op te laten bloeien. Actieve inzet dus om onrecht aan de
kaak te stellen en er zo mogelijk echt wat aan te doen.
Geïnspireerd door Jezus‟ water krijgen we uitzicht op een
visioen met dit lied van Huub Oosterhuis.

De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.

woensdag 1 april
kerk

19.00 uur: viering in de katholieke

Is er iemand die zijn kind, als het om een brood vraagt,
een steen zou geven?
lezen: Matteüs 7: 1- 12
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Weer een stukje uit de Bergrede. Niet zo‟n moeilijk gedeelte om
te be-grijpen wat er staat. Dat geldt eigenlijk voor de gehele
Bergrede in Matteüs 5, 6 en 7. Het venijn zit in de uitvoering en
de draai die Jezus er aan geeft. Zo ook hier.
Als jullie dus je kinderen geen stenen geven, ook al ben je
slecht, des te meer geeft God het goede aan wie daarom
vraagt. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.
En dat valt natuurlijk niet mee, dat blijkt wel in het stukje
hieronder.
Houden van je vrienden... dat is niet zo moeilijk. Dat kunnen
we alle-maal. Daar hebben we God niet voor nodig. Maar...
houden van je vijanden, dat is makkelijker gezegd dan gedaan!
En dat is nu juist regel in Gods koninkrijk, dat is nu net wat
“christen zijn” bijzonder maakt. Jezus bad voor zijn vijanden,
Hij heeft recht van spre-ken als Hij van ons vraagt: „Heb je
vijanden lief”.
Van ons als volgelingen van Jezus mag iets extra‟s worden
verwacht, als het om die liefde gaat !
Dat “meer dan gewone” is het geheim van een Christen
gemeente.
En wie niet weet wat dat is en hoe dat moet, die moet maar
goed naar Jezus kijken en luisteren.

Mensen zijn dus nodig om het verhaal, het woord verder te
vertellen. Om daden te stellen. Om op te komen voor hen die
geen stem hebben. Een bemoedigend woord spreken waar
anderen weer verder mee kunnen. Een steuntje in de rug geven
om weer toekomst te zien.
In het koninkrijk van God kiezen we voor de mensen die tussen
wal en schip vallen. Zij zullen goed af zijn: de armen, de
hongerigen, mensen die verdriet hebben en huilen, mensen die
aan de kant gezet zijn. De armen en de hongerigen mogen hulp
verwachten van Werelddiakonaat en
Ontwikkelingssamenwerking. Politieke gevangenen moeten
kunnen rekenen op steun van Amnesty International. Bouwers
aan het koninkrijk geven stem aan wie geen stem (meer)
hebben.
Allen die bouwstenen willen aandragen voor het koninkrijk van
God hebben eigenlijk een dubbelrol. Zij kunnen niet anders dan
zich solidair verklaren met de groep van de arme, hongerende
en huilende mensen. Tegelijk worden ze opgeroepen zo goed
als God te zijn voor allen die aan onze zorgen zijn
toevertrouwd.
Dan blijft het woord van de Heer eeuwig bestaan.

vrijdag 3 april

donderdag 2 april
Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.
lezen: 1 Petrus 1: 22- 25
Een vertrouwen wekkend gegeven deze tekst: Gods woord blijft
eeuwig bestaan! Dus ook als je aan van alles en nog wat
twijfelt, mag dat een vast gegeven zijn. Maar er hoort wel bij
dat God mensen nodig heeft (apostelen en u en jij en ik) om
Zijn Woord uit te dragen en Zijn koninkrijk te realiseren.

Allen stonden versteld en ze loofden God.
lezen: Jesaja 5: 17- 26
Hier zie je het ook weer: God heeft mensen nodig.
En toen kon de verlamde weer mens zijn zoals God het heeft
bedoeld. Hij stond op beide voeten!
Het geloof en de liefde voor hun verlamde vriend had hen de
kracht en de moed gegeven om zo dicht bij Jezus te komen. Uit
zichzelf had hij dat nooit kunnen doen. Hij was afhankelijk van
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zijn vrienden, van zijn medemensen dus. En ook Jezus kon de
man pas genezen toen de vrienden de verlamde voor Hem
gelegd hadden.
Je zou kunnen zeggen: het hart van de vrienden was gevormd
door de liefde van hun verlamde vriend. En, het hart van de
omstanders werd gevormd door de ongelooflijke dingen die zij
gezien hadden.
Een lied geeft dit ook mooi weer.
Heer, u hebt mijn leven
nieuwe kans gegeven
en het licht bij U vandaan
wijst de nieuwe weg mij aan.

zaterdag 4 april
woord

De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder
dat klinkt uit de mond van God.

lezen: Matteüs 4: 1- 11
Dit Bijbelgedeelte is heel bekend. Jezus was hier zo bezig met
gees-telijke dingen, dat er geen behoefte was aan eten en
drinken. Maar nadat Jezus 40-dagen en nachten had gevast –
zijn wij daar trouwens ook mee bezig dit jaar in de 40dagentijd– werd Hij door de beproever / duivel / satan
beproefd. Jezus gaf hem elke keer passende antwoorden terug
en de duivel liet Hem na 3 keer met rust. De duivel zoekt altijd
de zwakke momenten van iemand op. Bijvoorbeeld wanneer wij
ons verla-ten voelen of zoekende zijn in een denkbeeldige
woestijn.
Verderop in het evangelie blijkt hoe Jezus wel almachtig durft te
zijn. Jezus‟ almacht blijkt als Hij de weg van de onmacht durft
te gaan. Dan blijkt dat God macht heeft om, via Jezus, mensen
van hun schuld te bevrijden. Jezus, de Redder van mensen,
Zoon van God.
God zegt:
„Wees niet bang, want Ik ben je verlosser
Ik riep je bij je naam, je hoort voor altijd bij Mij

Vallen, opstaan, lopen,
altijd blijven hopen,
met de grote mensenstoet
op de weg u tegemoet

Als je door het water gaat, dan ben Ik bij je
de stromen sleuren je niet mee

Mens zijn tussen velen
lief en leed te delen,
hand in hand het goede spoor
volgen. Jezus zelf gaat voor.

Als je door het vuur gaat, zal je niet schroeien
en de vlammen deren je niet

Zo kunnen we vooruit kijken naar de grote dag van Pasen.

Ik ben de Heer, je God
Ik leg de golven van de zee neer
Ik bescherm je altijd en overal
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In een tijd die nog niet zo heel ver achter ons ligt, werd vaak
tegen mensen gezegd: „Het lijden hier moet je niet tellen. Je
loon krijgt je straks wel in de hemel.” Dit is nu precies helemaal
niet zoals de Berg-rede is bedoeld. Ze zijn niet bedoeld als
doekjes voor het bloeden, als zoethoudertjes om het leed van
mensen niet serieus te nemen. Loon in de hemel betekent dat
er een andere wereld is, waar andere wetten gel-den dan in de
aardse wereld. Dat is de wereld waar mensen oog hebben voor
elkaar, de wereld waar mensen zich inzetten om de aarde
leefbaar te maken voor iedereen. De zaligsprekingen zijn de
wetten die gelden in het Rijk Gods.

Ik wijs je de weg over de zeebodem
de weg van de vrije mens, mensen vrij van angst.
Blij zul je verder trekken
en op heel je levensweg
zal Mijn vrede met je zijn.”

Palmzondag 5 april
thema deze week:

Belofte: 't land belooft

Wees gezegend, jij die de weg van Jezus durft te gaan.

Wij mogen vertrouwen op de belofte dat ook wij in het land van
melk en honing zullen mogen wonen. Als we ècht in die belofte
geloven, dan houdt dat wel in, dat we ons er ook ècht voor
inzetten. Door het projectwerk in Brazilië laten we hen èn
onszelf zien, dat wij in de belofte van een beter leven geloven.

maandag 6 april

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land
bezitten.
lezen: Matteüs 5: 5
Jezus gaat de berg op, de plaats waar de ontmoetingen met
God plaats-vinden. Elia ging de berg op, Mozes deed dat, Jezus
gaat de berg op. Nu met alle leerlingen. Door de berg op te
gaan, komt Jezus dichter bij God, kan Hij Diens stem beter
horen, lijkt het wel. Door de berg op te gaan maakt Hij ook de
verbinding met Elia en Mozes, maar vooral met de beloften die
door God aan hen zijn gedaan, de belofte van het ver-bond
tussen god en de mens. Door de berg op te gaan gaat Jezus als
het ware het verbond weer ophalen, laat Hij zien dat dat
verbond, dat die belofte niet voor mensen van lang geleden
was, maar dat die ook voor hen geldt.

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde....
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lezen: Openbaring 21: 1
Als ik dit stukje schrijf is het november. Het is vandaag de
dinsdag, dat de Amerikanen een nieuwe president gaan kiezen.
Maanden lang strij-den er twee mensen om het kandidaatschap
van President van Amerika. De één belooft nog mooiere dingen
dan de andere. Heel veel geld gebruiken ze, om zichzelf te
propageren. Geld, dat volgens mij op veel betere plekken
gebruikt kan worden. Niet voor hun eigenbelang, maar je kan er
veel mensen een betere toekomst meegeven. Maar het ging mij
eigenlijk meer om al die beloftes. Als u dit stukje leest, zijn er
alweer vijf maanden verstreken en waarschijnlijk zijn een aantal
beloften gebroken. Om de beurt verkondigen zij, datgene wat
ze allemaal gaan doen, als zij aan de macht komen. Zij zullen
andere regels stellen; door hen zal het allemaal beter worden.
Jezus had het ook over een betere wereld, maar niet dat Hij dat
wel even zou regelen.
Nee, Hij vertelde juist, dat het van onszelf uit moest komen.
Zijn regels zijn op ons gericht.
Als jij God liefheb boven alles, als jij je vader en moeder eert,
als jij je naaste liefheb, als jij niet steelt ...... We kennen ze
allemaal. Dan komt er een betere wereld. Als jij je naaste
liefhebt als jezelf, dan komt er een nieuwe wereld. Dat belooft
Jezus ons. Niet dat Hij het wel regelt, we moeten het zelf doen.
Helaas hebben we al die regels van overheids-wege ook nodig,
maar de wereld zou er al een stuk gemakkelijker uitzien met de
regels die God al aan Mozes gaf.

dinsdag 7 april
Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen...
lezen: Amos 9: 11

Er zijn van die dingen die je heel snel vergeet;
beloften die je hebt gedaan.
Die de ander na maanden en jaren nog weet,
maar die aan jou voorbij zijn gegaan.
Totdat je er plotseling bij stil wordt gezet
als je hoort dat hij niet meer leeft.
Dan kun je niet meer ”eventjes-bij-hem-langs”
en bid je of God je vergeeft;
voor de woorden, die je zo gemakkelijk zei;
voor een belofte, die werd tot een schuld.
En je dankt Hem dat Hij niet zo is als jij,
maar dat Hij zijn beloften vervult.

woensdag 8 april
kerk
zij.

19.00 uur: viering in de katholieke

Het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals

lezen: Matteüs 19: 14
Het geloof...
Eenvoudig als een kind,
geloven in Onze hemelse Vader,
die Zijn eniggeboren Zoon voor ons heeft gegeven,
en zo de dood voor eeuwig overwint.
Die kinderlijke eenvoud,
waar een kind mee gelooft,
is een vreugde in de ogen van de hemelse Vader
en een weg tot behoud.
Maar zijn wij niet allen een Koningskind?
Waarom maken wij het geloven dan zo moeilijk?
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Gevangen in eigen regels en wetten en theorieën,
in plaats van te kijken naar onze Raadsman, Verlosser en Vrind.
Als kinderen mogen we tot Hem komen,
en nadat wij onze oude mens hebben uitgedaan,
zullen wij nieuw en herboren voor Hem staan,
en laat Hij Zijn Liefde over ons stromen.
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Witte Donderdag 9 april

De vraag „Waarom is deze avond anders dan andere avonden?”
werd ook gesteld in de Bovenzaal waar Jezus en Zijn vrienden
waren. En dan doet Jezus is volstrekt vreemds; Hij wast de
voeten van Z‟n vrienden. Dat was slavenwerk. Waarom wast
Hij, als een dienaar Z‟n leerlingen de voeten. Waarom geeft Hij
zichzelf weg in brood en wijn? Hij doet het uit liefde, Hij wil er
voor ons zijn , totaal. Zo ver-beeldt Hij zijn God, onze God. God
kan de wereld niet verdragen, waarin mensen onder de voet
worden gelopen, waarin angst en terreur heer-sen. Zo‟n wereld
wil God niet. Dáárom is deze avond anders dan alle andere
avonden. Omdat vanavond duidelijk wordt dat God liefde is,
genegenheid, vriendschap.

Goede Vrijdag 10 april
Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten
kruisigen.
lezen: Johannes 19: 16
„U wilt toch niet mijn voeten wassen Heer?"
lezen: Johannes 13: 6
Zoals de Israëlieten de opdracht kregen om Pesach te vieren als
een gedachtenis aan de bevrijding uit Egypte, zo draagt Jezus
zijn leerlingen op om de Maaltijd des Heren te vieren als een
gedachtenis aan Hem. Tijdens het Pesach feest eten de Joden
matzes en bittere kruiden. Als je die bittere kruiden eet, dan
ervaar je weer hoe wrang het lot ook nu nog in je leven kan
zijn. Want is er veel veranderd? Ook nu nog worden men-sen
immers als slaven gebruikt: in de seksindustrie, in bedrijven die
hon-gerlonen uitbetalen, op kantoren waar alleen maar targets
tellen. En wie heeft nooit de ervaring gehad een nummer te zijn
geweest in de bureau-cratische molens van overheden,
uitkeringsinstanties, banken en verze-keringsmaatschappijen?

Op Goede Vrijdag is er in de Katholieke kerk een korte viering,
waarin wordt stilgestaan bij de kruiswegstaties. Stap voor stap
volgen we Jezus in Zijn laatste gang en er wordt gebeden en
gezongen. Om ongeveer drie uur is de “statie” waarop Jezus
sterft aan de beurt. De mensen in de kerk kunnen dan een
bloemenhulde brengen onder het kruis.
Is het niet huiveringwekkend om elkaar uit te nodigen hulde te
brengen aan een foltertuig? Daarom is onze hulde allereerst een
aanklacht, een protest tegen zoveel gruwel en onmenselijkheid.
Jezus heeft Zijn kruis dan ook niet omarmd uit liefde voor het
lijden. Nee, het enige wat onverwoestbaar was in Hem, was Zijn
liefde voor God en mensen. Zijn kruis werd tot een teken van
Zijn liefde voor allen die ge-bukt en gebogen door het leven
gaan. Daarmee wordt het kruis dan ook een teken van hoop,
een ontwapenend symbool van onvoorwaardelijke inzet en van
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protest tegen alle onrecht, mensen aangedaan. Jezus' dood lijkt
een historische nederlaag, maar Pasen zal ons overtuigen dat
Zijn kruis een teken van overwinning is.
Zo mogen we geloven dat dit kruis geworden is tot een
levensboom, diepgeworteld in de aarde, die met zijn takken de
wereld omspant en levenskracht geeft aan de mens en aan al
wat leeft.
Mogen onze bloemen, waarmee wij dit kruis hulde brengen, een
voor-teken zijn van de bloesem die weldra zal doorbreken aan
de boom des levens. Ik nodig u daarom graag uit voor dit
gebaar van hoop.

Stille Zaterdag 11 april

Refrein
Daar is geen dorst of verdriet daar zal God ons omgeven
daar is gelukkig leven en het eindigt niet.
Refrein
Zing van de eeuwige dag zing voor Zijn komst en zeg „Amen”
zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.
Refrein
(Michel van der Plas)

zondag 12 april: Pasen !

.... als wachters naar de morgen ....

Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan.

lezen: Psalm 130: 6

lezen: Johannes 20: 14

Nu gaan de bloemen nog dood nu gaat de zon nog onder
en geen mens kan zonder water en zonder brood.
Refrein:
Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde
Nu ben je soms nog alleen nu moet je soms nog huilen
en als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.
Refrein
Nu heb je nooit genoeg nu blijf je steeds iets missen
en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg.
Refrein
Daar is geen zon en geen maan daar zal God ons verlichten
daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan.
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kunt vinden, als je ook oog hebt voor wat dood of doods is?
Het volk Israel werd bevrijdt uit Egypte en ze gingen op weg
naar het land van melk en honing, toen ze konden benoemen
wat het gevangen hield in Egypte. Dat benoemen was de eerste
stap. De weg erheen was nog vol risico‟s en valkuilen. Ze
ontsnapten maar ternauwernood door het water van de Rode
Zee, en de jaren dat ze door de woestijn moesten trekken,
dachten ze vaak nog Egypte, waar in ieder geval te eten en te
drinken was. Was dat niet te verkiezen boven een onzekere weg
naar een beloofde toekomst? Maar het volk trok verder, en vond
zo leven, vond zo het beloofde land. Leven vinden langs de
randen van de dood.

Met Pasen staan de symbolen van water en licht centraal.
Zonder de warmte en het licht van vuur is leven niet mogelijk,
en zonder verkwik-kend en dorstlessend water ook niet. Maar
water en vuur vertellen niet alleen van leven, zij kunnen ook
symbolen zijn van verwoesting en dood. Vier jaar geleden
kostte een vloedgolf in Zuid West Azië meer dan
tweehonderdduizend mensen het leven, de beelden liggen nog
op ons netvlies. We weten ook wat vuur kan aanrichten:
Enschede, Volendam, de jaarlijkse bosbranden in Zuid-Europa...
Vuur en water... zij vertellen niet alleen van leven, maar ook
van dood,
dat samengaan van leven en dood intrigeert. Alsof je ze niet los
kunt ma-ken van elkaar. Het is ermee als met het teken van het
kruis. Eergisteren was het nog een martelwerktuig, een symbool
van dood en afschuw, en vandaag is het een teken van nieuw
leven, van de vreugde van Pasen, van het lege graf. Leven en
dood reiken elkaar de hand. Zou het zo zijn dat je het leven pas

Zo is het ook in de omgang met onze overledenen. Soms
kunnen mensen in hun verdriet om een overlijden de dood niet
echt onder ogen zien. Ze dreigen vast te raken in hun rouw, ze
worden zelf steeds meer door de dood geraakt: een vrouw die
merkt dat ze, na het overlijden van haar man, geen nieuwe
relaties meer kan aangaan..., ouders die de kamer van hun
overleden kind al jaren niet meer veranderen..., nieuw leven
kan pas komen als ze de realiteit van de dood durven toelaten:
mijn man, ons kind, is echt dood. Ik kan niet alles blijven
bewaren... Ik moet aanvaarden wat is gebeurd. Dat is geen
ontrouw aan de overledene, maar trouw aan het leven. Dat is
op een dieper, misschien nog pijnlijker niveau, de scheiding
toelaten die de dood bracht.
Het is de weg om weer tot leven te komen.
Twee vrouwen komen bij het graf, zo horen we vandaag in het
Paas-evangelie. Nog begrijpen ze er niets van. Niet alleen hun
Vriend en Meester is weg, ook nog Zijn lichaam is weg... Pas als
de verlatenheid het grootst is, komt ontvankelijkheid voor het
nieuwe leven, zal Jezus aan de leerlingen openbaar worden. Het
is een proces dat tijd vraagt, maar dat Christus in hen zal doen
verrijzen.
Dan zullen ook zij opstaan tegen wat bedrukt en doods maakt;
dan zullen zij ook geloven dat er nieuw leven is als mensen de
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dood niet het laatste woord geven.
Aan de rand van de dood vinden de leerlingen nieuwe toekomst.
Lente komt niet zonder winter. Water en vuur spreken van
leven, omdat ze weten van de dood. Mogen ze ons sterk maken
om te durven zien wat duister is, opdat we kunnen groeien naar
leven en licht.

tot slot ...
Aan dit boekje werken de volgende mensen van enkele Puttense
kerken mee: (schrijvers, controleurs, drukkers, enz.)
Alfred_Valstar, Aone_Koopmans, Cees_Schep,
Engelien_de_Jong, Gerda_v_Meerveld, Gertie_v_Dijk,
Jaap_Plomp, Jan_Braaksma, Jenö Sebök, Leny_Arendsen,
Willemien_v_de_Biezen, Wim_Menting
Wij waarderen het echt als u op dit boekje reageert;
dat kan persoonlijk of op ons gezamenlijke e-mail adres
40-dagen@ xs4all.nl .
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