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WOORD VOORAF  

VEERTIGDAGENBOEKJE 2019
We gaan op weg naar Pasen. De voorbereidingstijd op het Paasfeest wordt 
veertigdagentijd genoemd. Die begint op Aswoensdag 6 maart 2019. 

De laatste jaren is er een speciale veertigdagencommissie bezig om vorm 
en inhoud te geven aan deze periode van het kerkelijk jaar. 
Twee jaar geleden ging het over de Kruiswoorden van Jezus. Vorig jaar 
stond het thema ‘Zorg’ en ‘Zorgen voor…’ centraal. Het overkoepelende 
thema voor dit jaar luidt: ‘De weg van de meeste weerstand’. 

In dit boekje bieden we een moment van bezinning aan, in de vorm van 
een dagelijkse Bijbeltekst. Daarmee verbonden - maar soms ook los 
daarvan - treft u dagelijks een gedicht, gebed, lied of een puzzel aan. 
In dit boekje worden ook de activiteiten vermeld die de komende tijd 
worden gehouden. Nieuw dit jaar is een Open Huis-project. Mensen 
openen hun huis voor een bepaalde activiteit. In een afzonderlijk artikeltje 
leest u meer over dit bijzondere initiatief. 

We hopen dat het gebruik van deze kalender (opnieuw) mag bijdragen tot 
een bezinningsvolle en waardevolle beleving van de veertigdagentijd in 
onze gemeente.

De Veertigdagencommissie van de 
Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil

ds. Wybe Feenstra    Gina Wegter-Smid
Greetje Heerlien-Poll  Henny Wiersma-Hanse
Jannet de Jong-Bruining    Janita Wilmink
Corinne Kat    José Wobbes-van der Horn
Joke Melenberg                                      

Contactpersoon: Greetje Heerlien-Poll,  telefoon: 0594-503574
   mailadres: gheerlienpoll@ziggo.nl
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INLEIDING OP HET THEMA

DE WEG VAN DE MEESTE WEERSTAND
Als overkoepelend thema voor de veertigdagentijd van 2019 is 
gekozen voor het thema ‘De weg van de meeste weerstand.’ 
Het is een tegengeluid van de meer bekende uitdrukking: ‘de weg van 
de minste weerstand…’. Tijdens zijn (lijdens)weg ging Jezus de weg van 
de meeste weerstand. De keuze voor dit thema heeft te maken met de 
afbeelding die op het omslag van deze kalender staat. 
Deze zal overigens ook - in groter formaat - te zien zijn tijdens de 
kerkdiensten tussen 6 maart (Aswoensdag) en 21 april (Pasen). 
Het betreft de afbeelding van een zogenaamd hongerdoek. Het woord 
hongerdoek geeft al aan waar het thuishoort: tijdens de soberheid van 
de vastentijd, in de veertigdagentijd voor Pasen. 
De nadruk lag van oudsher op boete en inkeer. De gelovigen moesten 
ervaren hoe ver ze van God afgedwaald waren: ‘wij zijn onwaardig, 
verdreven uit het paradijs.’

Om de afstand tot God te onderstrepen werd er in de middeleeuwen 
vanaf Aswoensdag tot Pasen in de kerken een doek gelegd over het altaar.
Later ontstond de gewoonte om op dit doek voorstellingen te schilderen, 
met name over de lijdensgeschiedenis van Jezus. Vanaf 1600 na Christus 
verdween deze traditie weer onder invloed van het Concilie van Trente. 
Dit Concilie sprak uit dat het altaar juist het hele jaar zichtbaar moest zijn.   

In 1976 pakt ‘Miserior’ (de bisschoppelijke vastenactie in Duitsland) deze 
oude kerkelijke traditie van hongerdoeken weer op. Allerlei kunstenaars 
- overal ter wereld - wordt gevraagd om een hongerdoek te maken. 
Hierop worden in de regel Bijbelse verhalen geschilderd, maar 
kenmerkend is vooral dat deze verhalen in de context van het land en van 
de tijd worden gezet. Het hongerdoek dat in deze veertigdagentijd 
centraal staat is in 1990 gemaakt door Lucy D’Souza uit India.  
Op dit hongerdoek staan overwegend Bijbelse vrouwen afgebeeld. 
In het middelpunt staat de vrouw die in de vorm van een graankorrel 
bezig is met het kneden van deeg. 
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Ook op de andere 6 ‘plaatjes’ zijn vrouwen afgebeeld die - veelal tegen 
de stroom in van de heersende opinie en van onderdrukkende praktijken - 
op eigen kracht en op creatieve wijze het leven beschermen. 
Zij geven stem aan wie weerloos en kwetsbaar in het leven staan.

De keuze voor juist dit hongerdoek is ingegeven door de belangrijke 
invloed en de stem van de vrouwen. Deze zijn op verschillende plaatsen in 
de Bijbel hoorbaar. Wat ook meespeelt in de keuze voor juist dit 
hongerdoek is dat het in 2019 honderd jaar geleden is dat het actieve 
stemrecht voor vrouwen werd ingevoerd. 
Vanaf 1919 mochten vrouwen in Nederland dus ook stemmen.  

Een hongerdoek is vooral een oefening in kijken: Wat zie je zelf? 
En: Zie je ook iets van jezelf erin terug? Tijdens de (zondagse) 
kerkdiensten komt ook de symboliek van de verschillende afbeeldingen 
aan de orde. Daarnaast worden de Bijbelverhalen die ten grondslag 
liggen aan de zeven afzonderlijke afbeeldingen gelezen en uitgelegd. 

Vorig jaar waren er elke zondag gemeenteleden die hun vaak persoonlijk 
gekleurd verhaal rond het thema ‘Zorg en zorgen voor…’ verteld hebben. 
Daar zijn veel positieve reacties op gehoord. Daarom heeft de 
voorbereidingscommissie besloten om ook dit jaar weer gemeenteleden 
te vragen iets persoonlijks te vertellen dat te maken heeft met het 
betreffende thema van die week. 
Na afloop van elke ochtenddienst is er in de veertigdagentijd 
gelegenheid om samen koffie te drinken. Ook kan er dan nagepraat 
worden over de dienst en eventueel met de gastspreker van die zondag.  

Ds. Wybe Feenstra 
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DIACONAAL PROJECT VEERTIGDAGENTIJD

EEN NIEUW BEGIN: 
In de veertigdagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin, 
Pasen. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start 
kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. 
Opnieuw beginnen kan de weg van de meeste weerstand beteken. 
Zeker wanneer je als kindslaaf moet werken, je familie is vermoord 
door gewelddadige milities of je als ex-gevangene je leven weer op wilt 
bouwen. In deze veertigdagentijd zetten we ons in om juist deze mensen 
hoop en kracht te bieden. Wij ondersteunen ex-gedetineerden, kindslaven 
in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, in Pakistan
en Nederland om een nieuw begin te maken.
De zes verschillende projecten krijgen elke zaterdag een plaats in het 
veertigdagenboekje, zodat u alvast weet waarvoor er tijdens de 
zondagse eredienst gecollecteerd wordt. 
Zondag 10 maart Pionieren rond zingevingsvragen
Zondag 17 maart  Stop kinderarbeid in India 
Zondag 24 maart  Verlaat de gevangenis... en dan?
Zondag 31 maart Cuba, Kerk zijn in woord en daad
Zondag 7 april  Rwanda, 25 jaar na de genocide
Zondag 14 april Versterk de kerk in Pakistan
Zondag 21 april  Jongeren doorleven het paasverhaal
 
Spaardoosje:

Bij Kerksein van eind februari heeft iedereen een spaardoosje ontvangen 
om niet alleen zondags in de kerk, maar ook doordeweeks thuis te sparen 
voor Kerk in Actie. Spaart u mee? 
We hebben al enkele spaartips als voorbeeld in het boekje geplaatst.
De collecte tijdens de kindernevendiensten is tijdens de veertigdagentijd 
ook voor de verschillende projecten van Kerk in Actie. 
Spaardoosjes graag op Eerste Paasdag inleveren! 

Spaartip 1: Tel al uw elektrische apparaten.
Voor elk apparaat € 0,05 in het spaardoosje.
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GEBEDSKRING

Eén keer in de 14 dagen wordt op maandagavond van 19:00 tot 19:45 uur 
een gebedskring gehouden in de Ichthuskerk. 
In de gebedskring  bidden we voor mensen die ziek zijn, verdriet 
hebben, eenzaam zijn of andere zorgen hebben. 
Ook bidden we regelmatig voor onze gemeente en voor hen met een 
speciale taak. Tijdens de gebeden brengen we ook de nood in de 
wereld bij God. Wij leggen onze zorgen en vragen bij Hem neer en bidden 
om vertrouwen en Zijn vrede en nabijheid. En natuurlijk danken we God 
voor de zegeningen die wij mogen ontvangen.

De gebedskring bestaat niet uit een vaste groep mensen, maar is bedoeld 
voor iedereen die mee wil bidden, hardop of in gedachten. 
Jong en oud is welkom en als je een keer geweest bent, geeft dat geen 
verplichtingen voor een volgende keer.
Iemand van de commissie bereidt een korte inleiding voor. 
Meestal lezen we een gedeelte uit de Bijbel en zingen we enkele 
liederen. Samen bepalen we de gebedsonderwerpen. 

Data waarop een gebedskring om 19.00 uur wordt gehouden in de 
huiskamers van: 
18 maart  bij Coba Wijnalda, Dr. K.L. van der Veenlaan 56, Niekerk
1 april  bij Limmie en Wim Renkema, Kuzemerweg 24, Oldekerk
15 april  bij Janko Doornbos, Houtwal 34, Niekerk

In het kader van het Open Huis-project zal het bij mensen thuis zijn.
Voel u vrij om mee te doen, u bent van harte welkom. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gjalt en Boukje de Jong
0594-505722 - dejonggjalt@ziggo.nl 
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PANNENKOEKEN ETEN OP VASTENAVOND

Dinsdag 5 maart 2019:
Evenals voorgaande jaren willen we vooraf aan de veertigdagentijd, ook 
wel vastentijd genoemd, weer pannenkoeken eten. Veel gemeenteleden 
hebben hier de voorgaande jaren gebruik van gemaakt.
In de Angelsaksische traditie is men gewoon om op Vastenavond 
pannenkoeken te eten. Dat is op de dinsdagavond vóór Aswoensdag.
De laatste olie, eieren en meel worden opgebruikt en daarna kan de 
Vastentijd beginnen. In reclamefolders wordt het pannenkoekenmeel zelfs 
aanbevolen als ‘for Pancake Tuesday’.

De veertigdagentijd begint dit jaar op woensdag 6 maart. 
Iedereen wordt uitgenodigd voor 
de pannenkoekenmaaltijd op: 
dinsdag 5 maart 2019 
- tussen 17.00 en 19.00 uur - 
in Ons Centrum. Opgave is niet nodig.

Er staat een bus voor een vrijwillige bijdrage! 
Na aftrek van de kosten gaat het overige geld naar Kerk in Actie.
Wie wil helpen bij het bakken van pannenkoeken in Ons Centrum of thuis, 
kan zich opgeven bij:  Henny Wiersma 0594-500063
    hkwiersma@home.nl 

PAASGROETENACTIE: EEN KLEIN GEBAAR

Met het sturen van een paasgroet zorgt u ervoor dat gedetineerden 
in Nederland ook hun handen kunnen openen om een klein gebaar 
te maken. Aan uw paasgroetenkaart zit een tweede kaart gehecht. 
De gedetineerden sturen de aangehechte kaart aan hun gezin of een 
ander met wie ze contact willen houden. Elk jaar opnieuw vertellen de 
justitiepastores hoe goed het de gedetineerden doet om een kaart te 
ontvangen en te kunnen sturen. Doet u ook weer mee?
Vanaf zondag 7 april liggen de kaarten in de kerken.

Bron: internet
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VORMING EN TOERUSTING:

BIJBELS KOKEN

Samen een mooi gerecht bereiden verbindt! 
We gaan gerechten maken met een bijbels tintje en een goed verhaal. 
Samen kook je en geniet je een vijfgangenmenu, met bijpassende wijnen.
De boodschappen zijn al gedaan en het koken kan na een korte intro 
meteen beginnen.

Begeleiding: Ellen Jalink uit Winschoten
Datum: vrijdag 8 maart 2019
Aanvang: 17.00 uur
Locatie  ‘Ons Centrum’
  achter de Ichthuskerk, Oldekerk
Kosten: €12,50  (opgave vóór 1 maart)
Opgave: Jikky Grashuis, 
  tel.: 0594-612271
  e-mail: jikky@home.nl

Ben ik zelf 
eigenlijk wel
eerlijk 
onbespoten
fairtrade en puur

Loesje
Bron: internet

Bron: internet
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GESPREKSGROEP 
                                   
150 PSALMEN VRIJ (HUUB OOSTERHUIS) 
Gaan psalmen over onszelf?
De vertolking van de psalmen door 
Huub Oosterhuis in ‘150 psalmen vrij’ 
is een bijzondere. Hij brengt de oude 
psalmen in contact met andere delen van 
de Bijbel en met het leven van mensen 
nu. Het is dus niet alleen een vertaling, 
maar ook een eigen vrije interpretatie van 
de psalm. We willen op deze avond(en) gewoon met een groepje mensen 
om de tafel gaan zitten, samen de tekst van een psalm van Huub Ooster-
huis lezen, daarover nadenken, praten, mogelijk een andere vertaling van 
de psalm ernaast lezen. Het gaat niet om een ‘college’ van onze kant, maar 
om samen geraakt worden door een tekst. 
We kiezen enkele psalmen die goed passen bij de veertigdagentijd.

Gespreksgroep:  (max. 10 personen); 
   In overleg 1 of 2 avonden.
Begeleiding:   Wybe Feenstra en Corinne Kat.
Datum:    donderdag 21 maart 2019  
Aanvang:  19.45 uur
Locatie:     ‘De Zaaier’, Zandumerweg 1, Niekerk 
   (naast de Liudgerkerk)
Opgave:    Wybe Feenstra, tel. 0594-502510
                  e-mail: w.feenstra71@hotmail.com

STILTEWANDELING

Datum:  woensdag 17 april 2019
Aanvang:  19.00 uur
Locatie:  Liudgerkerk, Niekerk
Opgave:  niet nodig
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40 X OPEN HUIS ……

Dit jaar starten we met een nieuw project: 
Een levende 40-dagenkalender.  (Bijna) elke dag in de 40-dagentijd voor 
Pasen is er een open huis.  Een plek om elkaar te ontmoeten bij een kopje 
thee, koffie, of een drankje. Soms in de kerk, maar vooral bij mensen thuis.
Aandacht, medeleven, elkaar (leren) kennen, tijd voor elkaar, gastvrijheid.
Het zijn woorden die horen bij het gemeenschapsgevoel dat veel mensen 
graag ervaren, in hun dorp, buurt, maar ook in de kerk.

Bij deze 40-dagenkalender ontvangt u een lijst met informatie van de 
huizen die opengesteld zijn, met daarbij vermeld een mogelijke activiteit.
Wie zijn huis openstelt, heeft daarbij aangegeven op welk dagdeel tussen 
Aswoensdag (6 maart 2019) en Pasen (21 april 2019) er mensen kunnen 
komen.  Daarbij staat ook een telefoonnummer en/of e-mailadres 
vermeld. Hier kunt u zich van tevoren opgeven. Degene die haar/zijn 
huis openstelt kan zelf aangeven hoeveel mensen er kunnen komen. 

Er zijn veel activiteiten genoemd om samen te doen.
Naast koffiemomenten, lunches en warme maaltijden zijn er ook veel 
creatieve momenten: een workshop engeltjes en paasboompjes maken, 
beginnerscursus naaien, Hebreeuwse letters of hapjes maken. Ook zijn er 
activiteiten als samen een spelletje doen, zingen, of gewoon gezellig met 
elkaar in gesprek gaan, soms met vragen uit een ‘kletspot’ of de bekende 
theezakjes, of door samen naar een aflevering van ‘De Verwondering’ 
te kijken en erover na te praten. De vaste koffieochtenden in ‘De Zaaier’ 
zijn eveneens in de kalender opgenomen. 
Verder is er 1 keer per week een sobere maaltijd in de pastorie.
Kortom veel variëteit en voor elk wat wils. U/jij bent van harte uitgenodigd 
om bij deze activiteiten aan te schuiven. Het is misschien spannend om bij 
een onbekende over de drempel te stappen, maar een mooie manier om 
elkaar beter te leren kennen 
We zijn blij met de mensen die zich hebben opgegeven om hun huis open 
te stellen en hopen en wensen dat u/jij hier met veel plezier gebruik van 
zult maken.
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EREDIENSTEN:

Woensdag 6 maart  19.30 uur  Aswoensdagvesper
    Liudgerkerk
Zondag 10 maart  09.30 uur  
    Ichthuskerk  na afloop koffiedrinken
Woensdag 13 maart  19.30 uur  Biddag voor gewas en arbeid
    Ichthuskerk
Zondag 17 maart  09.30 uur
    Liudgerkerk  na afloop koffiedrinken
    19.30 uur  Power for life
      GKV te Enumatil
Zondag 24 maart  10.30 uur Praisedienst
    Ichthuskerk  na afloop koffiedrinken
Zondag 31 maart  09.30 uur
    Liudgerkerk  na afloop koffiedrinken
Zondag 7 april   09.30 uur
    Ichthuskerk  na afloop koffiedrinken
Zondag 14 april  09.30 uur  Palmzondag
    Liudgerkerk  na afloop koffiedrinken
Donderdag 18 april  19.30 uur  Witte Donderdag
    Liudgerkerk
Vrijdag 19 april  19.30 uur  Goede Vrijdag
    Ichthuskerk
Zaterdag 20 april  21.30 uur  Paaswake
    Liudgerkerk
Zondag 21 april  10.00 uur  Eerste Paasdag
    Ichthuskerk  na afloop koffiedrinken
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PROJECTLIED 2019
Lied van dromen en vergezichten
uit Eva’s lied, 42 liederen door vrouwen

2.) Zondag 17 maart 
En licht en sterk, vol zachte krachten
die onverzet’lijk zijn,
bevechten wij de kwade machten
die niet te tellen zijn.

3.) Zondag 24 maart
Verdwenen zijn de dictaturen,
gevangenschap en pijn,
verbanning en verdriet verduren,
God zelf zal bij ons zijn.

4.) Zondag 31 maart
Wij dromen van de mensenrechten
die ieder mens dan heeft,
niet langer tegen onrecht vechten,
daar ‘t recht van liefde leeft.

5.) Zondag 7 april
Wie in die dromen durft geloven
voelt zelf verandering,
vertwijfeling en wanhoop doven
in blijde aarzeling

6.) Zondag 14 april
Waar mensen putten uit de bronnen
van droom als werk’lijkheid,
daar is Gods toekomst al begonnen
in onze levenstijd.

7.) Zondag 21 april
Vandaag zingen we alle coupletten 

1.)  Zondag 10 maart 
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Onze wereld heeft vandaag
een verschrikkelijke nood
aan gewone goede mensen, 

vriendelijke mensen, 
die je glimlachend bedienen

in winkels en magazijnen,
die hun geduld niet verliezen

achter het winket,
die niet bulldozeren 

in het verkeer,
die niet donderen

als je een fout maakt.

winket = deurtje

Phil Bosmans



Weekthema:   De reis naar binnen en naar buiten. 

Mensen reizen tegenwoordig wat af. Voor hun plezier. Of uit wanhoop. 
Dat is nogal een wereld van verschil.  Er zit een groot verschil tussen 
enerzijds de nieuwsgierige of verveelde toerist en anderzijds de 
opgejaagde en wanhopige vluchteling. Daarnaast laat de Bijbel nog weer 
een ander licht vallen op onze levens- en geloofsreis, namelijk de reis-
naar-binnen. Denk daarbij aan bezinning, gebed, meditatie. 
De gelovige mens kan daar niet zonder. 
Zonder deze reis-naar-binnen kom je niet ver.
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Afbeelding van Jezus (Mexico)
EB 1998

Afbeelding van Jezus (Kameroen)
EB1998

Woensdag 6 maart 2019: Genesis 28: 10 t/m 17   
    (Een droom als innerlijke reis)

Aswoensdagvesper   Liudgerkerk 19.30 uur

Koffiedrinken in de Zaaier
10.00 - 11.30 uur



Donderdag 7 maart 2019: 1 Koningen 19: 6 t/m 11a  
    (Naar binnen en naar buiten gaan)
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Zolang er 
nog in liefde 
wordt geloofd,
waag ik mij 
aan een nieuw verhaal
van opstanding.

Zolang er wordt gezocht
naar licht, 
naar vrede
en er mensen 
blijven dromen
is er zicht 
op de morgen.

ds. J. van Baardwijk
Paaskerk in Baarn



Vrijdag 8 maart 2019:  Psalm 131
    (‘Als een kind is mijn ziel in mij…’)

18

Waarmee is je kruik gevuld?

Een klein kruikje gevuld met olie, geloof voor onderweg.
Misschien is jouw oliekruikje wel gevuld
met liefde voor anderen; of met hoop of ...
Praat daar eens samen over, 
wat is er nodig op weg naar het Paasfeest?

Bron: internet

Bijbels koken, Ons Centrum.
17.00 uur

Een schijntje van geborgenheid,
een nietig stukje van de gave wereld
kun je alleen maar vinden
in muziek en kunst,
in naastenliefde,
in de heerlijkheid van de natuur
en in het geloof aan een hogere macht,
die boven ons staat.

Nico
Uit: Bronnen van geborgenheid
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Het houten zwaard   naar een joods sprookje uit Afghanistan

Op een warme zomeravond, heel lang geleden, verliet een koning zijn 
paleis om de stad in te gaan. Hij had zich verkleed als een boer. 
Niemand kon hem zo herkennen. Hij zwierf door de straten van de stad 
om te zien wat er gebeurde. Tenslotte kwam hij in een armenbuurt.
De koning luisterde naar de gesprekken van mensen die voor hun huis 
zaten. Hij hoorde dat ze ontevreden waren en klaagden over hun 
armoede. Vol afgunst spraken ze over de rijke mensen in de stad. 
Maar plotseling hoorde hij uit één van de huizen een man zingen. 
Door het venster keek de koning naar binnen. Een man en een vrouw 
zaten gelukkig en tevreden aan de tafel, waarop een eenvoudige maaltijd 
stond. Voordat ze gingen eten zong de man een gebed waarin hij God 
dankte voor het voedsel.
De koning wilde weten waarom deze arme mensen wèl tevreden waren. 
Hij klopte op de deur. Toen de man opendeed, zei de koning dat hij een 
zwerver was en honger had. ‘Kom bij ons aan tafel en eet en drink met ons 
mee’, zei de man, die Nathan heette. De koning vroeg hoe Nathan aan de 
kost kwam en die antwoordde: ‘Ik ben een arme jood. Elke werkdag ga ik 
door de straten om schoenen te lappen. Daarmee verdien ik genoeg voor 
ons dagelijks brood en voor de viering van de sabbat.’ ‘Maar wat zal er 
gebeuren als je oud bent en niet meer kunt werken?’ vroeg de koning.
‘Daarover maak ik me geen zorgen’, zei Nathan. ‘Ik vertrouw erop dat God 
ons niet in de steek zal laten.’ De koning lachte toen hij het hoorde. 
Hij stond op en zei: ‘Ik moet nu gaan, maar als ik nog eens terugkom, ben 
ik dan weer welkom?’ ‘Je bent altijd welkom!’ zei Nathan.

De koning ging terug naar zijn paleis en besloot Nathan op de proef te 
stellen om te zien of hij nog zo tevreden zou zijn als hij niet meer genoeg 
kon verdienen. Toen Nathan de volgende dag de stad in ging, zag hij tot 
zijn verbazing overal aanplakbiljetten waarop stond, dat het verboden 
was op straat schoenen te lappen. 

wordt vervolgd op bladzijde 36

A.M. 21-1-’19
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Zaterdag 9 maart 2019: Matteüs 6: 5 en 6        
    (Bidden in je binnenkamer)

Diaconie collecte 10 maart 2019

Pionieren rond zingevingsvraagstukken
In heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals 
Kliederkerken en pioniersplekken. De initiatiefnemers daarvan zoeken 
actief naar manieren om het Evangelie te delen met mensen in hun 
directe omgeving. Zo is in een vergrijzende wijk in Rotterdam een 
christelijke multiculturele gemeenschap gestart. Doordeweeks zijn er 
allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals een kinderclub, taalles, 
maaltijden en kledingverkoop, op zondag komt men bij elkaar 
voor bijbelstudie of een viering. 
Op andere plekken in Nederland ontstaan Kliederkerken waar kinderen 
samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren aan de slag 
gaan met bijbelverhalen. De Protestantse Kerk steunt deze nieuwe 
pioniersplekken en Kliederkerken, waar mensen de waarde van het 
christelijk geloof en de kerk kunnen ontdekken. Vandaag collecteren we 
voor dit werk waaruit nieuwe geloofsgemeenschappen ontstaan. 

Wij bevelen deze veertigdagencollecte van harte bij u aan.

Morgen bij de kindernevendienst

Het thema voor de kindernevendienst is vandaag ‘Wil je wel geloven dat 
het groeien gaat’. We lezen de gelijkenis waarin Jezus over de nieuwe we-
reld van God zegt: ‘Die is als gist in het brooddeeg dat een vrouw kneedt, 
als een mosterdzaadje dat in de aarde wordt geplant’.
In de kindernevendienst gaan we met elkaar nadenken over 
‘groter groeien’.

Spaartip 2: € 0,50 in het spaardoosje
wanneer er vandaag een toetje wordt gegeten. 
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Zondag 10 maart 2019: Lucas 13: 20 en 21             
    (Innerlijk voorbereidend werk)

Gastsprekers:    Jaap Wieringa en Janke Wieringa-Ploeg,   
    over de weg van het gebed.

ICHTHUSKERK, na afloop koffiedrinken

Leer u aan de stilte laven-
waar het leven u geleidt:
Zij is uw veil'ge haven,
want zij is de grootste gave
van de eeuwigheid.             

C.S. Adama van Scheltema
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Maandag 11 maart 2019: Jesaja 1: 11 t/m 17
    (God protesteert profetisch en geweldloos)
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Weekthema:   Geweldloos verzet

Wat doe je als je bedreigd wordt? Wat doe je als iemand anders je wat 
aandoet? Stel, je wordt geslagen, sla je dan terug? 
Handel je dan volgens het principe ‘oog om oog en tand om tand’? 
Of wapen je je op een andere manier? 
Misschien wel door een ontwapenende opmerking te maken? 
Het sterkste protest/verzet is lief, creatief en geweldloos. 
In de Bijbel komt veel geweld voor. Maar dat is zeker niet iets om letterlijk 
na te volgen of nog eens dunnetjes over te doen. Geweld heeft nog nooit 
iets opgelost. Beter is het om geweldloos verzet te bieden. 
Een aantal Bijbelgedeelten zet ons deze week op dat spoor.

J.W. von Goethe
Duits filosoof

´Op het moment
dat je jezelf
vertrouwt,
weet je 
hoe te leven.´



Dinsdag 12 maart 2019: Daniël 3: 13 t/m 18
    (Hier sta ik, ik kan niet anders)

niet te vertrouwen

labiel en corrupt
zijn we o God
niet te vertrouwen

wat hebben we U beloofd
de grootste verwachtingen
wekten we bij U

bidden 
verplichtten we ons.

tot onze laatste snik
uw droom te dromen
uw strijd te strijden

slagvaardige partners
ware vrienden
zoudt Gij aan ons hebben
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o sta ons bij
wij zijn niet
als uw Zoon

ontferm U
wij spraken ver
boven onze macht

o God als Gij
ons niet weerhoudt
verlaten wij U

en lopen wij regelrecht
naar ... 

nn

Bron: internet



 Woensdag 13 maart 2019: Lucas 6: 27 t/m 32
    (Anders dan anders)

Biddag voor gewas en arbeid    Ichthuskerk 19.30 uur

TAFELGEBED

Heer, onze God,
U hebt de wereld anders voor ogen dan wij:
U doorziet waar wij zo tegen op kunnen kijken
en waarvan wij zo onder de indruk zijn
van pracht en praal ziet u de leegte.

Wij staren ons blind op
wat ons machteloos maakt.

Oorlogen zonder eind, onrecht, geweld
mensen van wie het leven onleefbaar wordt gemaakt.
Maar u wilt daaruit de uitweg zijn.
Heer, we danken U voor uw zorg 
over uw schepping waarvan
we hier samen mogen zijn
en te eten en te drinken hebben.

Help ons om van wat U ons geeft
sterke mensen te worden
die steeds voor ogen houden
hoe U er voor ons bent
en daarom durven kiezen
voor uw weg naar het leven.
Amen

nn
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Koffiedrinken in de Zaaier
10.00 - 11.30 uur



Donderdag 14 maart 2019: Matteüs 26: 50b t/m 56
    (‘Steek je zwaard terug…’)
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God voor mij

Hij was een mens als wij
want hij is doodgegaan.
Hij is een naam,
ze zeggen dat hij leeft -
er zijn er die dat zeggen,
dat hij voor hen leeft.
Dat hij hen vrij maakt
om lief en leed te zijn,
dat hij hen gaande houdt,
dat hij de weg
dat hij hun waarheid is
hun eigen toekomst.
Hij is een woord
zolang er mensen zijn
in deze wereldstad
van harde feiten,
dichtbij en ver
in alle woorden -
een mens van vrede
die de dood verduurt.
Als er een god is, god,
als jij bestaanbaar bent,
dan ben jij hem
voor mij, dan is hij jou,
dan blijf ik in zijn buurt -
dat moet genoeg zijn.

Gebeden en psalmen
Huub Oosterhuis



Vrijdag 15 maart 2019: Romeinen 12: 17 - 21
    (‘Gloeiende kolen’)
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Jezus

Er was eens een mens
door God genoemd,
bevriend met vissers
die hun netten lieten liggen.
Hij ging zijn eigen weg,
anders dan anderen.
Tegendraads en uit de toon,
eigenwijs en ongewoon.
Ze begonnen te schelden,
hij schold niet terug.
Ze begonnen te slaan,
hij sloeg niet terug.
Ze martelden hem
en hij begon te bidden
voor hun leven.
Hij was niet gek.
Hij was goed.

 nn
Bron: internet



Zaterdag 16 maart 2019: Efeziërs 6: 13 t/m 17
    (Geestelijke wapens)
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Diaconie collecte 17 maart 2019

Stop kinderarbeid in India
Kinderarbeid komt in India veel voor. Helaas profiteert maar een handjevol 
mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als 
dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. 
Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. 
Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. 
Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. 
We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van 
onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden 
meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. 
Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw 
begin kunnen maken op school! 

Wij bevelen deze veertigdagencollecte van harte bij u aan.

Morgen bij de kindernevendienst

Twee vroedvrouwen, Sifra en Pua, doen niet wat de farao hen opdraagt. 
Zo redden ze op een slimme manier de pasgeboren Hebreeuwse 
jongetjes, waaronder Mozes. Maar wel met gevaar voor hun eigen leven. 
Vandaag gaan we er in de kindernevendienst over nadenken of wij ooit 
geholpen zijn uit een moeilijke situatie, of hoe wij anderen 
zouden kunnen helpen. 

Spaartip 3: € 0,05 in het spaardoosje
voor elk spelletje in huis.
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Zondag 17 maart 2019: Exodus 1: 15 t/m 21
    (Sterke vrouwen) 

Gastspreker:   Marijn van Vliet-Bolhuis, 
    over haar werkervaring 
    met jongeren met problemen.

LIUDGERKERK, na afloop koffiedrinken

De mens die in een crisis verkeert,
vertrouwt vaak niet meer op een gesprek, 
omdat de belangrijkste voorwaarde daartoe 
- het vertrouwen -
voor hem teloor is gegaan.            

Martin Buber
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Maandag 18 maart 2019: Exodus 15: 1-6 en 13a
    (Mozes zingt: ‘U bevrijdde dit volk...’)

Gebedskring - Coba Wijnalda
19.00 uur

Weekthema:   Bevrijdingsfeest!?

Toen de 80-plussers nog jong waren, hebben de meesten van hen -waar-
schijnlijk min of meer bewust- het bevrijdingsfeest meegemaakt in de 
april- en meidagen van 1945. Uitzinnige vreugde, na jaren van onvrijheid, 
angst en benauwdheid. Hoe geef je uiting aan dat gevoel van bevrijding? 
Door te zingen. Door muziek te maken. Door te dansen. Zo was het ook 
toen God het volk Israël bevrijdde uit Egypte. Komende zondag gaat het 
daarover. Deze week lezen we meer Bijbelse bevrijdingsverhalen. 
Maar leven als ‘bevrijd mens’ blijkt niet zo gemakkelijk. Hoe snel vergeten 
mensen niet dat ze bevrijd zijn? En ook dit: als een mens uit de oorlog is, 
dan is de oorlog nog niet uit die mens. Vandaar ook het vraagteken 
– naast een uitroepteken – achter het weekthema. 

Bron: internet
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Dinsdag 19 maart 2019: Ester 9: 20 t/m 28
    (Feestvieren, opdat wij niet vergeten)

Als een rups al mag vlinderen,
als de boom nieuwe knoppen krijgt,
als een graankorrel brood wordt
en de druif klare wijn,
wat zal er dan wel
voor de mensen, de mensen,
wat zal er dan wel
voor óns weggelegd zijn?

Als een knop al mag bloesemen,
de bloesem weer vruchten draagt,
als de nacht opnieuw dag wordt
en in zonlicht verdwijnt,
wat zal er dan wel
voor de mensen, de mensen,
wat zal er dan wel
voor óns weggelegd zijn?

Yvonne van Emmerik

www.flow.world.2014.nl
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Woensdag 20 maart 2019: Lucas 17: 11 t/m 19
    (De meesten vergeten iets)

AL DIE MOOIE BELOFTEN

De grazige weiden, de stille wateren,
ik heb ze gezocht en inderdaad 
gevonden, ze waren nog mooier
dan mij was beloofd,
prachtig.

En in dit liefelijk landschap de zoon
van de maker, aan een boom genageld,
maar geen spoor van geweld
of verzet, alleen maar
vrede, rust.

Zijn lege ogen kijken het landschap in,
om zijn mond spelen eeuwige vragen,
waarom dan, wie ben je,
waar was je, e.d.

Zonder verwijt, hij moet hebben geweten
wat er zou gaan gebeuren.
Ik heb geen antwoord.

Uit: Geluk is gevaarlijk
Rutger Kopland

Koffiedrinken in de Zaaier
10.00 - 11.30 uur
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Donderdag 21 maart 2019: Handelingen 3: 1 t/m 10
    (Bevrijd worden en daarom God loven)

LICHT IN DE DUISTERNIS

er is licht in de duisternis
licht in alle leed en ellende

er is licht in Libanon
en licht in Zuid-Afrika
er is licht in de krottenwijken van Calcutta
en licht in de Bronx van New York
licht in het centrum van Amsterdam
en licht op het Plaza de Mayo in Buenos Aires

er is licht in de duisternis
licht in alle ellende

dank U, Jezus
dank U, Mahatma Ghandi
dank U, ds. Martin Luther King
dank U, bisschop Tutu
dank U, moeder Theresa

dank U, God
voor het licht in de wereld
voor dát licht
dat niet te doven is

 Arjen Vaartjes

Gespreksgroep in de Zaaier
19.45 uur 
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Vrijdag 22 maart 2019: Openbaring 7: 9 t/m 17
    (Hemelse redding en hemelse lofzang)

Offer

Jaar in jaar uit
waren ze gewend
het beste wat ze hadden
aan God te geven.
Het beste van het land:
het fijnste meel,
het gaafste dier.
Zo lieten ze
hun dankbaarheid zien.
Zo zetten ze
hun fouten recht.
Zo zochten ze vrede 
met God.

Toen was er iemand
die het anders deed.
Hij gaf zijn beste krachten
aan Gods ideaal:
een wereld waarin mensen
in geloof en liefde leven.
En toen hij stierf
voor de goede zaak
moesten ze ineens denken,
aan dat gave dier
dat geofferd werd
voor hun welzijn. ‘Hij was het beste,

wat we hadden’,
zeiden ze en dachten:
meer kun je niet geven.
Zo kregen ze vrede
met zijn dood.
Zo konden ze weer verder.
‘Laten we in Jezus’ naam
doorbouwen aan dat ideaal’,
zeiden ze dankbaar.

GW
Bron: internet
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vervolg van bladzijde 19

‘Wat kan ik nu doen?‘ dacht hij. Hij keek om zich heen en zag een man 
die een waterkruik droeg. ‘Ha, dat kan ik ook’, zei hij bij zichzelf. 
‘Ik word waterdrager.’ Hij kocht een waterkruik op de markt, haalde water 
uit de put en verkocht het in de stad. Dat deed hij de hele dag en 
verdiende zo genoeg om eten te kopen. Die avond ging de koning weer  
als boer verkleed naar het huis van de joodse man en was verbaasd dat 
Nathan en zijn vrouw even blijmoedig waren als de vorige avond. 
‘Wat heb je vandaag gedaan om de kost te verdienen?’ vroeg hij. 
‘Ik zag dat de koning het schoenlappen op straat heeft verboden.’ 
Nathan vertelde dat hij ook als waterdrager genoeg had verdiend. 

Maar toen hij de volgende dag bij de put kwam, stonden daar soldaten 
die zeiden, dat het verkopen van water verboden was. Iedereen moest 
voortaan zelf naar de put buiten de stad gaan om water te halen. 
Terwijl Nathan stond te bedenken wat hij nu moest gaan doen, kwam er 
een groepje houthakkers voorbij, op weg naar het bos om bomen te 
kappen. Hij ging met hen mee, werkte de hele dag hard in het bos en 
verdiende die dag met houthakken evenveel als toen hij schoenmaker en 
waterdrager was. Die avond hoorde de koning dat het Nathan weer was 
gelukt de kost te verdienen. Daarom bedacht de koning iets anders om 
Nathan op de proef te stellen.

De volgende morgen, toen Nathan en de andere houthakkers door de 
stadspoort gingen op weg naar het bos, werden ze door soldaten 
tegengehouden en naar het paleis gebracht. Daar moesten ze het uniform 
van de wachters aantrekken. Ze kregen een zwaard en de opdracht het 
paleis te bewaken. De hele dag moesten ze op wacht staan. 
‘s Avonds konden ze in hun uniformen met het zwaard naar huis gaan. 
Maar ze werden niet betaald, want de paleiswachters kregen hun loon 
altijd pas aan het eind van de maand. Die avond had Nathan geen geld 
om eten te kopen. Ook niet voor de volgende dagen. 
Wel droeg hij een nieuw zwaard in de schede bij zich. 

wordt vervolgd op bladzijde 56
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duizend wegen
maar één weg
loopt niet dood

ga je gang
zoek maar uit
liefde liefde -

zienderogen 
bloei je op
schitterend ben je

eindelijk de mens
zoals het moet
je deelt je leven

compleet ben je 
jezelf vergetend
word je onvergetelijk

werkelijk
de wereld 
ligt voor je open

hans bouma
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Zaterdag 23 maart 2019: Psalm 106: 6 t/m 13; 43 t/m 48
    (Een Psalm over God die bevrijdt)

Diaconie collecte 24 maart

Verlaat de gevangenis... en dan?
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven 
opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Want hoe vind je werk, hoe 
ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met 
familie en vrienden? 
Samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie 
gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Gevangenen berei-
den zich al tijdens hun gevangenschap via gesprekken en cursussen voor op het 
nemen van verantwoordelijkheid, op het zoeken naar werk en op het werken aan 
herstel en vergeving. 
Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naas-
ten bij de re-integratie, bijvoorbeeld in een van de elf Exodus-huizen. 
Jaarlijks krijgen zo 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden 
ondersteuning. Vandaag collecteren we voor dit werk.

Wij bevelen deze veertigdagencollecte van harte bij u aan.

Morgen bij de kindernevendienst

Mirjam, de zus van Mozes en Aäron, zingt en maakt muziek op haar tamboerijn. 
Samen met andere vrouwen viert ze de bevrijding van het volk Israël 
uit de handen van de Egyptenaren, door het water van de zee heen. 
Water dat redding betekent: daar gaan we het in de kindernevendienst vandaag 
over hebben.

Spaartip 4: € 0,20 cent in het spaardoosje voor een ieder
die in jouw gezin is ingeënt.
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Zondag 24 maart 2019: Exodus 15: 19 t/m 21
    (Een lied van bevrijding)

Gastspreker:    Mevr Jager-Teeninga, 
    over de bevrijding in 1945?!

ICHTHUSKERK, na afloop koffiedrinken

De zachte krachten
zullen zeker winnen
in 't eind - dit hoor ik
als een innig fluisteren
in mij: zoo 't zweeg zou
alle licht verduisteren,
alle warmte zou
verstarren van binnen.         
         

Henriëtte Roland Horst
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Maandag 25 maart 2019: Genesis 1: 26-31 
    (We zijn geschapen om samen te werken)
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Weekthema:          Samen-leven

Is onze aarde groot of klein? Het hangt er maar van af vanuit welk 
perspectief je dat bekijkt. Vanuit het onmetelijke heelal is onze aardbol 
maar een speldenprik. Aan de andere kant is de wereld ook heel groot 
als je bedenkt dat er momenteel maar liefst 7,5 miljard mensen op deze 
aarde wonen. Wil je het leven leefbaar houden, dan moet je samenleven 
en samenwerken. Dat is een kwestie van gezond verstand, maar ook van 
invoelingsvermogen: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een 
ander niet.’ Samen-leven is altijd inclusief. 
Dat geldt ook ten aanzien van de vreemdeling in ons midden. 

Bron: internet



Dinsdag 26 maart 2019: Genesis 13: 2-9
    (Elkaar ruimte geven)
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DE NIEUWE DAG

niemand die weet waar de einder ligt
die ons eens beloofd is als een droomgezicht
niemand die weet dat de nieuwe dag
eenmaal zal aanbreken zomaar, onverwacht

niemand verwacht dat de aarde nieuw
voor ons op zal bloeien uit het zaad dat viel
niemand verwacht voor de wereld brood
uit een mensenleven: liefde totterdood

niemand vermoedt hoe de mens bemind
en door God geleid wordt in een mensenkind
niemand vermoedt hoe er goede moed
in ons hart gelegd is: Geest die leven doet

Henk Jongerius

Bron: internet



Dan zullen deze geluiden wind zijn,
als ze opstijgen uit hun plek, dan
zullen ze verwaaien, zijn ze wind.

We hebben geademd en onze adem was
als zuchten van bomen om een huis,

we hebben gepreveld en onze lippen
prevelden als een tuin in de regen,

we hebben gesproken en onze stemmen
dwaalden als vogels boven een dak.

Omdat wij onze naam wilden vinden.
Maar alleen de wind weet de plek

die wij waren, waar en wanneer.

Uit: Geluk is gevaarlijk
Rutger Kopland
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Koffiedrinken in de Zaaier
10.00 - 11.30 uur

Woensdag 27 maart 2019: Leviticus 19: 33-34
    (Houding tegenover de vreemdeling)



Donderdag 28 maart 2019: Jeremia 29: 4-7
    (Samen-leven, ook in ballingschap)

Zomaar een dak

Zomaar een dak boven wat hoofden
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.

Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Huub Oosterhuis
Uit: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, lied 276

44



Vrijdag 29 maart 2019: Matteüs 25: 35-40
    (In andere mensen vind je Jezus)

NAASTE

wordt je aandacht
een huis

worden je handen
een vuur

worden je woorden
brood

mens
naaste ben je dan

zegen van God
hemel op aarde

Uit: Goed dat je er bent
Hans Bouma
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Zaterdag 30 maart 2019: Hebreeën 11: 13-16
    (Vreemdelingen en gasten zijn we allemaal)
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Diaconie collecte 31 maart 2019

Cuba, Kerk-zijn in woord en daad.
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een 
sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z’n voegen kraakt, 
zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Op Cuba verslechtert 
de economie echter en neemt de armoede toe. Daarmee groeit ook de 
diaconale taak van de kerk. Zo wil de kerk er zijn voor ouderen die het 
niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische 
thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet goed voorbereid op deze 
groeiende taak. Er is dan ook een grote behoefte aan kennis over 
de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, 
predikanten en vrijwilligers op Cuba daarom met theologisch onderwijs 
en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. 
Morgen collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie zoals op 
Cuba, zodat kerken in woord en daad kunnen getuigen. 

Wij bevelen deze veertigdagencollecte van harte bij u aan.

Morgen bij de kindernevendienst

We lezen het verhaal over Ruth, die alles achterlaat en besluit bij haar 
schoonmoeder Noömi te blijven. 
Ze gaat naar een vreemd land, ze wordt een vreemdeling in een land 
dat niet háár land is. Toch wordt dit vreemde land uiteindelijk haar 
thuis-land. In de kindernevendienst hebben we het vandaag 
over hoe het zou voelen om ‘een vreemdeling te zijn’. 

Spaartip 5: € 0,50 cent in het spaarpotje wanneer er 
na de warme maaltijd nog eten overblijft.
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Zondag 31 maart 2019: Ruth 2: 8-19
    (Ruth wordt gastvrij ontvangen)

Gastspreker:    Eva v.d. Ploeg-Sianturi, 
    over haar ervaringen als Indonesische vrouw  
    in Nederland.

LIUDGERKERK, na afloop koffiedrinken

Wees altijd een 
eersteklas versie van jezelf,
in plaats van een 
tweederangs versie van iemand anders.     

Judy Garland
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Gabriëlla’s lied     (vertaling Gabriellas sång)

Vanaf nu is mijn leven van mij,
ik heb maar zo’n korte tijd op deze aarde gekregen
en mijn verlangen heeft me hier gebracht.
Met alles wat mij ontbrak, en wat ik heb gekregen.

Het is in ieder geval de weg die ik verkoos.
Mijn vertrouwen was eindeloos,
en toonde mij een klein stukje
van de hemel die ik nooit vond.

Ik wil voelen dat ik leef.
Al de tijd die ik heb
zal ik leven, zoals IK wil,
wil ik voelen dat ik leef,
in de wetenschap dat ik goed genoeg was.

Ik ben nooit vergeten wie ik was.
Ik heb het slechts in me laten slapen.
Misschien had ik nooit een keuze –
behalve dan de wil om te leven.

Ik wil gelukkig leven,
omdat ik ben wie ik ben.
Sterk en vrij kunnen zijn,
zien hoe de nacht de dag tegemoet gaat.

En de hemel waarvan ik geloofde, dat die er was
zal ik daar ergens vinden.
Ik wil voelen dat ik mijn leven geleefd heb zoals ik wil.

Uit de film: As it is in heaven
Tekst:Py Bäckman  



Maandag 1 april 2019: 1 Samuel 2: 1-10
    (Hanna’s loflied)

Roep om de lente
Roep om de zon

Laat je vangen 
door het wonder 
van het licht
en van het leven

Kijk naar de leeuwerik
die zingt hoog in de lucht.

Weet je waarom?

Omdat hij geen huishuur 
moet betalen!
Kijk naar de hemel en zing, 
omdat de zon gratis 
voor je schijnt!

Phil Bosmans
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Weekthema:   Deze wereld omgekeerd

Hoe kijken we tegen deze wereld aan? Dat is van mens tot mens 
verschillend. De één vindt deze wereld een paradijs, een prachtige plek 
voor plezier en vertier, voor vermaak en voor het grote genieten. 
De ander ervaart deze wereld als een aards tranendal, waar het recht 
van de sterkste veel kapot maakt. Maar de meesten van ons toch als iets 
tussen deze twee uitersten in. Hoe dan ook, het kan altijd beter. Het moet 
anders. En het gaat ook anders worden. Dat is niet alleen een wens van 
mensen-van-goede-wil, maar het is ook een Bijbels geluid.  Ook létterlijk 
een geluid: een melodie, een lied over ‘deze wereld omgekeerd’. 

Gebedskring - Limmie en Wim Renkema
19.00 uur



Dinsdag 2 april 2019:  Psalm 2
    (Een revolutionaire Psalm)
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Een liefdedienst

Daar lag, op zeek´re avond,
In ‘n goot - ‘t Was in Den Haag! -
Een man - men kon ‘t wel ruiken -
Met ‘n flink stuk in zijn kraag.

Hij zat goed in de kleren,
En leek ‘n fatsoenlijk man;
Waarom de mensen meenden,
- Maar niemand wist ‘r iets van! -

Dat voor dat dronken heerschap
Hulp dringend nodig was.
Men had met hem te doen, scheen ‘t,
Al gaf zijn doen geen pas.

“Zeg, kan ‘k je helpen?” vroeg één,
Met ‘n vriendelijk gezicht; -
“Kom, ik breng j’ even thuis, hoor!
Waar woon je?” ----
   “Ikke? ... In ... Maastricht!”

Uit: Berijmd allerlei
Th. P. Lautenbach
2e druk jaren 30



Woensdag 3 april 2019: Jesaja 35: 1-7
    (De woestijn zal bloeien)

Zo zeker als de dag
- zelfs de kortste in de winter -
volgt op de nacht,
zo onzeker onze hoop
dat alle levensduister
kan opgaan in het licht.

Toch houdt dat wankel weten
de vonk van licht uit Licht
ons op de been.

In ons ligt een lont
te wachten op ontbranding
- soms tegen wens en weten in - 
door DAT wat klein en kwetsbaar -
groter is dan wij.

Uit: Vierenderwijs
Marijke de Bruijne

52

Bron: internet

Koffiedrinken in de Zaaier
10.00 - 11.30 uur



Donderdag 4 april 2019: Matteüs 11: 2-6
    (Jezus zorgt voor omkering)

VERWONDER JE

ben je mens
wees dan een mens
tot het uiterste

leef je
leef dan ook goed

drink het licht
proef het geheim
voel je hart

verwonder je

verwonder je 
over het gewoonste

Uit: Gewoon een wonder
 Hans Bouma en Evelyne Dessens
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foto eigen werk



Vrijdag 5 april 2019:  Filippenzen 2: 1-11
    (Het voorbeeld van Jezus)
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We zijn totaal afhankelijk
van elkaar, 
voor eten,
kleding, 
woning,
vervoer, 
ontspanning,
voor alles wat met  
‘betalen’ 
te krijgen is.

Maar we zijn nog meer
van elkaar afhankelijk
voor ons geluk, 
en hier is
met ‘geld’ 
niets te bereiken.

Dit heeft met het 
‘hart’
te maken, 
met 
‘liefde’,
die gratis is!

Phil Bosmans



Zaterdag 6 april 2019: Openbaring 21: 1-8
    (Alles wordt nieuw)
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Diaconie collecte 7 april 2019

Rwanda 25 jaar na de genocide
Vijfentwintig jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord. 
De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar 
verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de 
genocide wees waren geworden, onder te brengen in pleeggezinnen. 
Zo ontstond de organisatie Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd kind’ betekent. 
Tegenwoordig ondersteunt Mwana Ukundwa kinderen die hun ouders aan 
hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Kerk in Actie ondersteunt 
deze organisatie, die inmiddels 1.500 kinderen helpt met bijvoorbeeld 
medicijnen en schooluniformen. 
Ook leren de kinderen om te gaan met hun ziekte. Daarnaast worden 
alleenstaande moeders die besmet zijn, ondersteund in de zorg voor 
zichzelf en hun gezin. Vandaag collecteren we voor deze kwetsbare 
kinderen en ouders in Rwanda. 

Wij bevelen deze veertigdagencollecte van harte bij u aan.

Morgen bij de kindernevendienst 
 
Maria en Elisabet ontmoeten elkaar. Allebei verwachten ze een bijzonder 
kind. Ze dansen en Maria zingt een loflied over God die de onderdrukte 
mensen zal redden en de hongerigen te eten zal geven: deze wereld 
omgekeerd. In de kindernevendienst denken we na over wat wij zouden 
willen omkeren in deze wereld.

Spaartip 6: € 0,05 in het spaardoosje, 
voor elke lamp in je huis.
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vervolg van bladzijde 36

Dat bracht hem op een idee. Eerst maakte hij uit een stuk hout een zwaard 
van dezelfde vorm en lengte en deed hem in de schede. Het zwaard van 
de koning verkocht hij en het geld dat hij ervoor kreeg was voldoende om 
er tot het einde van de maand van te leven.
Tot zijn verbazing trof de koning Nathan en zijn vrouw die avond weer 
vrolijk aan de eettafel aan. En Nathan, die nog steeds dacht dat zijn 
bezoeker een zwerver was, nodigde de koning opnieuw uit om mee te 
eten. De koning vroeg hem wat hij die dag had gedaan en Nathan 
vertelde. ‘Maar wat ga je doen als ontdekt wordt dat je het zwaard hebt 
verkocht?’ vroeg de koning. ‘Ik maak me geen zorgen over dingen die 
nog niet zijn gebeurd’, zei Nathan. ‘Ik blijf vertrouwen op God.’

Nathan kreeg de volgende dag de opdracht om met de lijfwachten naar 
het centrum van de stad te gaan, waar een dief de doodstraf zou krijgen. 
Nathan kreeg het bevel de man met zijn zwaard het hoofd af te hakken. 
‘Vraagt u mij toch niet dat te doen’, riep Nathan geschrokken uit. ‘Ik heb 
zelfs nog nooit een dier doodgemaakt.’
‘Wie niet gehoorzaamt aan een koninklijk bevel, wordt zelf gedood.’ zei 
de koning. Toen boog Nathan zijn hoofd en bad in stilte en keek daarna 
op naar de hemel en iedereen kon het horen: ‘O, God, U weet dat ik nog 
nooit iemand heb gedood en nu word gedwongen dit te doen.
Alstublieft, Heer, als deze man schuldig is, laat mij dan mijn zwaard uit 
de schede trekken en zijn hoofd met één slag afslaan. Maar is hij niet 
schuldig, laat dan mijn zwaard veranderen in hout, als teken van zijn 
onschuld.’ Nathan trok zijn zwaard uit de schede en hief het hoog in de 
lucht. Toen zag iedereen dat het van hout was. De mensen begonnen te 
klappen en te juichen; ze dachten dat er een wonder was gebeurd.
De koning was onder de indruk van de wijsheid van Nathan. 
Hij riep hem bij zich en zei: ‘Herken je mij?’ 
‘U bent mijn gast! U bent de man die vier keer bij mij aan tafel zat!’ 
‘Dat is waar’, zei de koning, ‘vanaf nu ben je mijn gast. Je vertrouwen in 
God is zo groot. Ik stel je aan tot mijn raadsman.’  
 Uit: Groeien als een boom 

 Baukje Offringa
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Zondag 7 april 2019:  Lucas 1: 46-55
    (De lofzang van Maria) 
    
Gastspreker:    Janneke Postma, 
    over haar reizen met World Servants.

ICHTHUSKERK, na afloop koffiedrinken

Wees zelf de verandering 

die je in de wereld wilt zien.       

Gandhi
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Maandag 8 april 2019: Genesis 9: 8-17
    (Gods verbond met ‘alle levende wezens’)
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Weekthema:   Iedereen hoort er wél bij

Misschien kent u het lied van Thé Lau: ‘Iedereen is van de wereld en de 
wereld is van iedereen’? In deze titel wordt kernachtig verwoord wat 
inclusief denken inhoudt. De vraag kan gesteld worden: doen we daar 
eigenlijk nog wel aan? In een tijd dat angst regeert en dat we -soms zo 
wanhopig en krampachtig- op zoek zijn naar onze eigen identiteit staat 
dat inclusieve behoorlijk onder druk. De neiging om bepaalde mensen 
of groepen uit te sluiten neemt met de dag toe.
In de Bijbel staan verhalen en liederen die ons bij de les moeten houden. 
God houdt ons een spiegel voor. Het is de spiegel van inclusief denken, 
doen en geloven. Het universele gaat boven het particuliere belang. 
Oftewel: ‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.’

Bron: eigen foto



Dinsdag 9 april 2019:  Psalm 87
    (Alle volken zijn in Sion geboren)

Ik geloof in een kerk die haar deuren wijd open zet,
waar ieder welkom is en niemand buitengesloten wordt.
Die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw, 
tussen goed en slecht.

Waar ieder heilig én zondig is,
die geen rangen en standen kent.
Maar waar allen, van hoog tot laag, 
werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn.

Die haar eigen grenzen overschrijdt 
en een tafel bereidt voor allen 
die in Jezus Christus geloven, 
die het woord van God in dialoog belijdt 
en waar communie hand in hand gaat 
met communicatie, 
die niet heerst maar dient.
Waar recht gedaan wordt aan allen.
Die niet denkt aan eigen roem, maar het kleine eert.

Ik geloof in een kerk die niet onderdrukt, 
maar bevrijding geeft voor allen, 
en die blijft getuigen van de hoop die in haar leeft.

Uit: Geloofsbelijdenis
Ton Baeten
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Bron: internet



Woensdag 10 april 2019: Jesaja 2: 2-4
    (Alle volken trekken naar Sion)

MISSCHIEN

Misschien is bidden: in alle rust je dag overschouwen,
blij om het mooie dat je beleefde,
spijt om het domme dat je deed
en niet vergeten te zeggen: Dank je wel.

Misschien is bidden: samen zoeken naar de helende kracht
om morgen beter te doen,
durven zeggen en laten zeggen: Mens ik hou van je
jammer dat ik het zo weinig laat zien en voelen.

Misschien is bidden: beseffen hoe klein je bent,
bang en hulpeloos,
aanvaarden dat je de ander zo nodig hebt 
en dat je zelf zo nodig bent
en dan ook God zeggen: Dank je wel.

Misschien is bidden: helemaal niet doen, niet horen,
niet zeggen, alleen maar zijn en geloven.

Misschien is bidden: de weg naar binnen hervinden,
de stilte laten spreken,
in de ruimte waar God wacht....

Naar Theo Willemen
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Koffiedrinken in de Zaaier
10.00 - 11.30 uur



Donderdag 11 april 2019: Marcus 10: 13-16
    (Kinderen horen er ook bij)
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Ik ga me bezinnen, ik keer me in.
Ik ga nu beginnen. Let op, ik begin.
Er komen gedachten, die gaan voorbij.
Ik oefen in wachten, 't is stil in mij.

Wat zie je van buiten? Kun je iets zien?
Mijn oogleden sluiten - of niet misschien.
Ik praat eens wat minder. Niet aan een stuk.
Ik ben meer van binnen. Minder druk.

Ik denk aan mijn leven. Aan wat God wil.
Ik kijk naar Jezus. Het maakt me stil.
God is dichtbij als ik minder spreek
en wat meer mijmer in de Goede Week.

Geloven thuis
© 2015 MdJ



Vrijdag 12 april 2019:  Lucas 19: 1-10
    (Ook Zacheüs is een ‘zoon van Abraham’)

KOM MAAR GEWOON

Er is Eén die jou kent,
Eén die jou kent.
Kom maar gewoon,
kom maar gewoon
zoals je bent,

Er is Eén die jou ziet,
Eén die jou ziet.
Kom maar gewoon,
kom maar gewoon
met je verdriet.

Er is Eén die jou hoort
Eén die jou hoort.
Kom maar gewoon,
kom maar gewoon
Hij houdt zijn woord.

Elly en Rikkert
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Uit: Kijkbijbel



Zaterdag 13 april 2019: Handelingen 10: 34-36
    (‘Jezus is de Heer van alle mensen’)
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Diaconie collecte 14 april 2019

Versterk de kerk in Pakistan
In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken 
deel uit van een minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en 
daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. 
Veel christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof. 
Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en 
vernieuwende kerk in Pakistan. 
Samen zorgen zij ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en 
trainingen kunnen volgen over discipelschap en theologie. Deze cursussen 
zijn onder meer via internet te volgen. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 
tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader 
van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. 
Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? 
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in 
Actie, zoals dit project in Pakistan. 

Wij bevelen deze veertigdagencollecte van harte bij u aan.

Spaartip 7: € 0,50 in het spaardoosje voor elke cursus, 
hobby of sportclub waar je gezinsleden naar toe gaan

Je kunt geven 
zonder lief te hebben,
maar je kunt niet liefhebben 
zonder te geven.

Amy Carmichael
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Morgen bij de kindernevendienst Palmpasenoptocht!

Op deze Palmzondag gaan we in de kindernevendienst Palmpasenstokken 
maken. Tegen het einde van de dienst lopen we met de stokken in een 
vrolijke optocht door de kerk. Het is een oude traditie in bepaalde delen 
van Nederland dat kinderen op Palmzondag met versierde stokken in 
optocht door het dorp trekken. De versiering op de stokken heeft een 
betekenis. Allereerst de vorm van de stok: een kruis als symbool voor het 
kruis waaraan Jezus stierf. 

Boven op de stok zit een broodhaantje 
als symbool voor de haan die drie keer 
kraaide nadat Petrus had gezegd dat 
hij Jezus niet kende. Het brood van het 
haantje verwijst naar het breken en de-
len van het brood bij het laatste avond-
maal. De buxustakjes herinneren aan de 
intocht van Jezus in Jeruzalem. 
De eieren (en evt. bloemen) aan de stok 
staan voor nieuw leven. 
Vaak worden er 30 rozijnen aan de stok 
gehangen als symbool voor 
de 30 muntstukken die Judas van de 
Romeinen kreeg voor het verraden van Jezus. 
12 doppinda’s staan symbool voor de 12 leerlingen die Jezus om zich heen 
had. Tenslotte hangt er ook vaak een sinaasappel aan de stok: het zure sap 
herinnert aan de spons, gedrenkt in azijn, die Jezus aangereikt kreeg toen 
hij stervende was. 
Wij gebruiken waarschijnlijk niet al deze symbolische versieringen, maar 
een aantal zijn zeker aanwezig!

Bron: internet
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Bron: internet
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Zondag 14 april 2019:  Matteüs 15: 21-28
Palmzondag   (Een vrouw leert Jezus een les…)

Gastsprekers:    Wimmy Elzinga-Plazier en Anna Elzinga, 
    over de ervaring van Anna 
    als transgender mens. 

LIUDGERKERK, na afloop koffiedrinken

Nooit heeft een winter,
hoe streng hij ook geweest mag zijn,
belet dat de rozen in de zomer bloeien.          

René de Masny
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Dinsdag 16 april 2019: Exodus 10: 21-23
    (Drie dagen Egyptische duisternis)

Op de dag waarop wij
de laatste boom vellen
en asfalt en beton over
de laatste groene halm
uitstorten, staan wij als
weeskinderen op straat.

Bedenk dat ook bomen
behoren tot de Schepping
en bescherming behoeven
om te overleven!

Thor Heyerdahl
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Reinder Homan, Bakhuizen

Maandag 15 april 2019: Genesis 32: 23-32
(de Stille Week)  (Een nachtelijk gevecht)

Weekthema:   Van donker naar licht

De meeste mensen houden meer van het licht dan van het donker. 
En dat gaat niet zozeer om het verschil tussen dag en nacht. Het is meer 
het verschil tussen goed en kwaad. Als we kijken naar het lijden van Jezus 
en naar wat mensen elkaar aandoen, dan lijkt het ‘donkere’ kwaad aan de 
winnende hand. 
We lezen in deze Stille Week enkele verhalen die zich als het ware 
afspelen in de nacht. En dat geldt ook voor de lijdensweg van Jezus. 
Die wordt steeds heftiger en steeds donkerder. 
Toch is juist deze weg-van-de-meeste-weerstand de weg die naar het licht 
van Pasen zal leiden. 

Gebedskring - Janko Doornbos
19.00 uur



Woensdag 17 april 2019: Psalm 23
    (‘Al gaat mijn weg door een donker dal’)

Stiltewandeling - Stille Week 
In stilte wandelen kan een manier zijn 
om de omgeving in je op te nemen, 
om dichter bij jezelf en misschien 
dichter bij God te komen. 
Na een bezinningsmoment in de kerk 
wandelen we ongeveer vijf kwartier. 
Eerst in stilte. Tijdens de laatste etappe 
is er gelegenheid om van gedachten te wisselen. 
Na afloop drinken we koffie of thee bij iemand thuis.

19.00 uur: Bezinningsmoment in de Liudgerkerk te Niekerk
19.15 uur: Start wandeling
Opgave: niet nodig
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Koffiedrinken in de Zaaier
10.00 - 11.30 uur

foto’s eigen werk



Witte Donderdag 
18 april 2019:   Lucas 22: 52-65
    (‘Het uur van de macht van de duisternis’)
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Een lied voor witte donderdag
Toen Jesus in zijn uur gekomen was
om deze wereld te verlaten,
heeft Hij ten einde toe ons liefgehad.
De veelgeliefde zoon van God de vader
wordt een slaaf die onze voeten wast.

Toen Jesus met zijn vrienden maaltijd hield
nam Hij het brood, nam Hij de beker.
Hij heeft zijn leven aan ons uitgedeeld,
zijn bloed voor deze wereld prijsgegeven -
teken van de geest die Hem bezielt.

Ik ben de wijnstok, heeft Hij toen gezegd,
gij zijt voorgoed met mij verbonden.
Ik ben uw waarheid, en ik ben de weg,
ik ben die IK ben, vergeving van uw zonden;
vrede geef ik u, heeft Hij gezegd.

Toen Jesus naar zijn vader toe zou gaan
heeft Hij gebeden voor zijn vrienden.
Vader, bad Hij, bewaar hen in uw Naam,
mogen zij allen één zijn in de liefde,
dat zij doen wat ik hun heb gedaan.

Toen Jesus in de hof gekomen was
heeft Hij in grote angst gebeden,
maar niemand was er, die Hem antwoord gaf.
Een vriend heeft Hem verkocht en uitgeleverd
toen Hij in zijn uur gekomen was.

Uit: BID om VREDE 4e druk 1966
Huub Oosterhuis



Goede Vrijdag 
19 april 2019:   Lucas 23: 44-49
    (Een donkere dag)

God, gij zijt niet hier
gij zijt voorbij gegaan
onzichtbaar als de adem van de wind
onhoorbaar als de stilte,
gij hebt U toevertrouwd
aan onze eerbied en aan ons geloof.
Als gij zo bovenmenselijk
met ons wilt omgaan,
heb dan geduld met ons,
vergeef het ons
dat wij geen antwoord hebben
dan uw eigen onuitsprekelijke naam
die ons zo vreemd is, God,
en zo vertrouwd,
die wij uitspreken tot in de eeuwigheid.
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Uit: BID om VREDE 4e druk 1966
Huub Oosterhuis



Stille Zaterdag 
20 april 2019:    Lucas 23: 50-56
    (Nu valt de nacht…)
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O al die pijn

o al die pijn
 en vooral de vraag waarom
of erger nog
 het onmiskenbare gevoel
dat het gevecht
 bij voorbaat al verloren is
slechts redden kan
 wat niet al weggenomen was

maar toch verzet
 en telkens die veerkrachtigheid
van een verdriet
 dat in de nacht tot rijping komt
zoals een plant
 die met haar groen te sterven leek
opnieuw floreert
 omdat zij wortelwegen zocht

de morgen komt
 en in het licht zal zichtbaar zijn
hoezeer voorgoed
 een levensweg veranderd is
de zon gaat op
 en uit de diepte van een dal
verschijnt een mens
 en leeft maar kijk 
 hinkt bij elke stap
 (het ritme is verbroken)

Uit: Een verschil van dag en nacht
Niek Schuman 
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Diaconie collecte Paasmorgen 21 april 2019

Jongeren doorleven het paasverhaal.
Komende nacht, in de paasnacht, doorleven zo’n 2.000 jongeren van 
kerken door heel Nederland het paasverhaal tijdens de PaasChallenge. 
Ze kruipen daarbij een nacht lang in de huid van de personages Petrus, 
Johannes of Judas en beleven zo de laatste dagen van Jezus op aarde. 
De PaasChallenge, een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen, is 
ontwikkeld door JOP, Jong Protestant, het jeugdwerk  van de PKN.
JOP ontwikkelde dit spel omdat veel christelijke jongeren het paasverhaal 
al vaak hebben gehoord, maar de boodschap van Pasen mogelijk niet altijd 
bij hen aankomt. Tijdens de PaasChallenge krijgen de jongeren te maken 
met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. 
Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt 
plaats op paasmorgen. De PaasChallenge werd vorig jaar voor het eerst 
gehouden en was direct een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar 
liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. 
Vandaag collecteren we voor het werk van JOP, zodat JOP verrassende en 
uitdagende werkvormen zoals de PaasChallenge kan blijven ontwikkelen 
om jongeren bij de kerk te betrekken. 

Wij bevelen deze Paascollecte van harte bij u aan!

Morgen bij de kindernevendienst

Maria Magdalena zoekt het graf van Jezus op, maar vindt hem daar niet. 
Ze krijgt te horen dat hij leeft! Dit grote nieuws moet ze vertellen aan de 
leerlingen van Jezus. Maar die geloven haar niet. 
Ze doen haar blijde boodschap af als ‘vrouwenpraat’. Als ‘nepnieuws’, 
zouden we vandaag zeggen. Maar Maria houdt vast aan haar opdracht, 
die ze van Jezus zélf heeft gekregen: het goede nieuws van de opstanding 
te gaan verkondigen.

Spaartip 8: € 0,20 in het spaardoosje voor elke fles wijn
 of sterke drank die u in uw voorraadkast heeft staan.
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Zondag 21 april 2019:  Lucas 24: 1-12
Paasmorgen   (‘Een vrouw in Paaslicht’)
Gastspreker:   Aletta Ansing, 
    over haar ervaring met (mis)communicatie.

  ICHTHUSKERK, na afloop koffiedrinken

Vertelt zij nepnieuws, 
kletspraat of Goede Boodschap?

Eén ogenblik van geduld 
kan ons behoeden 
voor een grote ramp.
Eén ogenblik van ongeduld
kan een geheel leven vernietigen.          

Chinese wijsheid



76
 

Wees 

is 

Jezus 

is 

niet 

niet! 

Hij 

opgestaan. 

bang 

hier 

Weet jij wat hier staat? Bron: internet
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De Levensweg

´t Is druk Heer op de levensweg,
wij rijden af en aan.
Soms zegt U ´Halt` wij zeggen ´Pech´
als U ons stil doet staan.

´t Is druk Heer, maar wij jagen door,
tijd, tijd... ... en nog eens tijd,
waar geeft U witte strepen voor?
Voor onze veiligheid!

Ik rijd een ander graag voorbij,
bij dag, maar ook bij nacht.
Gebeurt er iets, dan ben ik blij,
met U als wegenwacht.

Heer, schijnt mijn lamplicht ver genoeg?
U weet dat ik U dien,
maar heb ik elk die er naar vroeg,
Uw licht wel laten zien?

Mijn licht is net een knipperlicht,
aan-uit, aan-uit, aan-uit.
Soms heb ik helemaal geen zicht,
door een beslagen ruit.

Geef dat ik Uw sorteervak kies,
dat ik op Uw borden let,
en nooit meer uit het oog verlies,
waar U Uw strepen zet.   

J. W. van Eeuwen
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Druiven en korenaren,
maar ook de beker en het kruis 

zijn op deze Paaskaars 2019 
verwerkt. 

Brood en wijn verwijzen 
naar de laatste maaltijd van Jezus 

met zijn leerlingen, 
kort voordat hij 

werd gevangengenomen 
en gekruisigd. 

Wij hopen dat u 
dit boekje als een wegwijzer 

heeft kunnen gebruiken op weg naar 
een van de belangrijkste feesten van de kerken.

Bron: internet
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