
Zondagen 40dagentijd 
Zondag 26 februari 

Vasten 
Als wij luisteren naar Zijn geest en tijd maken voor 
God, zal hij ons een vrij mens laten zijn zodat we 
kunnen bloeien. Dan zal Hij ons omringen met zijn 
vreugde & liefde. Vrij naar Mattheus 4: 11  
Jezus werd door de Heilige Geest naar de woestijn 
geleid om door de duivel op de proef te worden 
gesteld. Hij bleef daar veertig dagen en veertig 
nachten. Al die tijd at Hij niet…… 1,2 
De duivel liet Jezus met rust en ging weg. Toen 
kwamen er engelen om voor Jezus te zorgen. 
Mattheus 4: 11. 
Cathrien Oldenhuis 

Zondag 05 maart 

De hemel is volop betrokken bij wat er op aarde 
gebeurt. Toen en ook nu. Een open verbinding met 
de hemel, zie Elia, Mozes en Jezus. 
Katrien Riedstra 

Zondag 12 maart 

Johannes 4: 5-26 
Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw bij een put, 
een ongebruikelijke ontmoeting. Hij heeft oog voor 
iedereen, ook liefde voor haar. De discipelen staan 
perplex, dit kan toch niet! 
Een kleurrijke ontmoeting waarin de kleur blauw 
centraal staat. Blauw is de kleur van de hemel, 
symbool voor het Goddelijke en oneindige. 
En in het schilderij ook symbool voor het water, de 
bron. Rood symboliseert de liefde, en groen een 
nieuw begin. Alle elementen maken de ontmoeting 
tot een bijzondere gebeurtenis. Ina Bogers 



Zondag 19 maart 

Geloven en vertrouwen 
’De ogen zijn immers de spiegel van het IK, Jezus 
Christus trad binnen in het IK van de 
blindgeborene’.  
Anja Vroom 

Zondag 26 maart 

Johannes11 Lazarus tot nieuw leven gewekt 
Het begint met: Er was iemand ziek. Dat wordt niks, iemand is 
niemand, dood en dor. Maar dan: Heer uw vriend is ziek. Bij Jezus 
word je vriend! Dat is nieuw leven, opstaan, opstanding. Vriend, 
vriend, vriend, in het Nederlands, Grieks, Hebreeuws , Chinees, 
Arabisch, vriend in alle talen, zelfs in het Russisch. Dat gebeurde 
toen en nu in Johannes 11.                                                                                                   
Albert Weemstra 

Zondag 02 april 

‘Om de zalving door een vrouw, vreugde olie, geur van rouw. Teken van wat komen zou. 
Kyrie eleison’  (lied 558 vers 3)  
Corrie Hagenouw 



Zondag 09 april Pasen 

Licht, geschapen, uitgesproken, licht dat straalt van 
Gods gelaat, 

licht uit licht, uit God geboren, groet ons als de 
dageraad! 

Licht verschenen uit den hoge, licht, gedompeld in de 
dood, 

licht, onstuitbaar, niet te doven, zegen ons met 
morgenrood! 

NLB 600: 2,4 

Joke Gerds 


