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Jezus Christus is onze gekruisigde en opgestane Heer! Dat is het centrum 

van het evangelie. Het is goed om daar in de weken naar Pasen toe bij stil 
te staan en stil van te worden.  

 

De veertigdagentijd (ook wel vastentijd) is van oorsprong rooms-
katholiek. Er wordt eerst uitbundig carnaval gevierd, dan veertig dagen 

gevast of sober geleefd, en daarna volgt het paasfeest - het hoogtepunt 

van het jaar. In de protestantse traditie wordt de veertigdagentijd – 
hoewel zonder carnaval en met minder rituelen – ook gezien als een 

periode van bezinning, verootmoediging en stille verwondering.  

 
De veertig dagen naar Pasen toe zijn elk jaar weer een kans voor de kerk 

om ons het evangelie van het kruis en van de gekruisigde Christus eigen 

te maken.  Veertig dagen die, via het dieptepunt van de duisternis op 

Golgotha, uitlopen op het licht van de opstandingsmorgen. De veertig 
dagen zouden zonder Pasen alleen maar een en al duisternis zijn, een 

doodlopend verhaal. Maar zo hoeft het dus niet: over de dagen van 

verootmoediging en bezinning aan de voet van het kruis, kijkend naar de 
lijdende Christus, glanst al zacht het bevrijdende licht van de opgestane 

Heer. Sterker nog: het is de levende Heer zelf die ons in deze dagen van 

bezinning bemoedigt en sterkt en troost en helpt en liefheeft met zijn 
eindeloze liefde. 

 

In de veertig dagen kijken we niet alleen naar Christus, maar ook naar 
onszelf. Veertig dagen om persoonlijk en als gemeente bijbellezend en 

bezinnend ons voor te bereiden op het gedenken van dat grootse 

gebeuren van de dood en de opstanding van onze Here Jezus Christus.  

 
Daaraan willen wij dit jaar als gemeente vormgeven door middel van een 

veertigdagenproject. Dit boekje is daarvoor de leidraad. U treft hierin een 

Bijbelleesrooster aan, waardoor u elke dag een moment van stilte kan 
nemen om God te laten spreken door Zijn Woord.  

Daarnaast zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd, waarop we 

als gemeente samenkomen voor bijvoorbeeld een Bijbelstudie, een 
stiltewandeling of een vesper. Ook voor de kinderen en de jeugd hebben 

we gedeeltes opgenomen in dit boekje. Iedere week wordt het thema van 

het kindmoment vermeld. Ook zijn er diverse puzzels en kleurplaten 
opgenomen die verband houden met het thema.  

 

Wij hopen dat dit project u dit jaar kan begeleiden op weg naar het feest 
van Pasen.   

Inleiding   
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Wist u dat… 
… de veertigdagentijd 

bestaat uit 46 dagen?  

De veertigdagentijd begin met 

Aswoensdag. Dat is de 
woensdag 6 weken vóór de 

zondag van Pasen, waarop de 

periode eindigt. Het duurt dus 
eigenlijk 46 dagen (eerst 3 

dagen en dan zes volle weken) 

Maar omdat er op de zondagen 
niet gevast wordt, tellen die 

niet mee en komt het weer 

keurig uit op veertig dagen.  

Waarom veertig dagen? 
Het getal veertig is een geladen getal in de Bijbel: 

- Veertig jaar trokken de Joden door de woestijn en toen pas mochten zij 

het Beloofde Land in.  

- Mozes bracht veertig dagen op de berg door om van God de geboden te 
krijgen.  

- De Israëlieten kenden een verootmoedigingstijd van veertig dagen ter 

voorbereiding op de Grote verzoendag.  
- Elia vastte veertig dagen in de woestijn en toen pas ervoer hij God, ook 

op een berg.  

- Jezus brengt vervolgens ook veertig dagen in de woestijn door en begint 
daarna pas publiek op te treden.  

Dit werkt allemaal toe naar Pasen. Symbolisch is Pasen dan tegelijk de 

intocht in het Beloofde Land, de verschijning van God en het begin van het 
evangelie. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Kindmoment zondag 2 maart 

Matteüs 21:1-9 

 
Fan van Jezus 

Als fan heb je jouw idool vast wel eens over de rode loper 

gezien; deze geeft aan dat iemand belangrijk, beroemd of zelfs 

koninklijk is. De fans van Jezus maakten zo’n ‘rode loper’ van mantels 
en palmtakken. Zouden we nu ook de rode loper uitrollen voor Jezus…?  
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Week 10   

 

In de eerste dagen van de veertigdagentijd richten we ons op de liefde en 
de genade van God, die Hij aan ons heeft getoond in Christus. Hij had zijn 

eigen geliefde Zoon, in wie Hij al zijn vreugde vond, voor ons over.  

 
Woensdag 5 maart       Johannes 3:1-21  

 

Donderdag 6 maart    Johannes 10:1-21  
 

Vrijdag 7 maart     Romeinen 8:31-39  

 

Zaterdag 8 maart    Galaten 2:15-21  
  

Aswoensdag 

Aswoensdag valt veertig dagen voor Pasen. Veertig wordt in de Bijbel 
vooral geassocieerd met de periode dat Israël door de woestijn zwierf. Dat 

duurde namelijk zo’n veertig jaar. Daarna kon het volk pas het Beloofde 

Land intrekken. Ook heeft Jezus veertig dagen in de woestijn gevast, 
waarmee hij dit beschamende verleden symbolisch herstelde. In de Rooms 

Katholieke Kerk neemt men de as van de verbrande palmtakken van het 

jaar ervoor en tekent hiermee een kruisje op het voorhoofd van iedereen. 
Het as symboliseert de vergankelijkheid van het aardse leven. De 

kruisvorm wijst tegelijk op redding. 

 

 

 
 

 

 
 

Bijeenkomsten deze week  

 

Datum Tijd   

Woensdag 5 maart 19.30 uur 

 

Startavond in de Kristalkerk 

m.m.v. ds. E.J. van den Bos 

Zondagen in de lijdenstijd naar de Latijnse namen volgens het 
liturgierooster van het kerkelijk jaar: 

 

6e zondag  Invocabit  3e zondag  Laetare 

5e zondag  Reminiscere  2e zondag  Judica 
4e zondag  Oculi   Palmarum  Palmzondag 
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DE PUT 
 

Een man viel in een put en kon er zelf niet meer uitkomen…… 

Een meelevend iemand kwam langs en zei: “ik voel met je mee”! 

Een objectief iemand kwam langs en zei: “Het is logisch dat zo iemand in 

de put valt”! 

Een farizeeër zei: “Alleen slechte mensen vallen in een put”! 

Een wiskundige berekende hoe hij precies in de put was gevallen. 

Een verslaggever wilde het exclusieve verhaal over zijn val in de put….. 

Een fundamentalist zei: “Je verdient de put”! 

De fiscus vroeg of hij wel zijn belasting voor de put betaalde……. 

Een klagend iemand zei: “Je klaagt nu wel, maar wacht maar tot je mijn 

put hebt gezien”! 

Een charismatisch christen zei: “Belijd dat je niet in de put zit”! 

Een optimist zei: “Het had veel erger kunnen zijn”! 

Een pessimist zei: “Het zal nog veel erger worden”! 

JEZUS zag de man, pakte hem bij de hand en trok hem uit de put! 

 

 

 

 
Voor een muzikale bezinning, luistert u dan eens naar: 

- The shadow of Golgotha – Wouter Lenaerts (instrumentaal) 

- Ik ga terug naar Golgotha 

- Opwekking 717 - Stil, mijn ziel, wees stil + tekst. 
Deze liederen zijn te vinden op youtube. 

 

Kindmoment zondag 9 maart 

Matteüs 26:1-25 

 

Liefde voor Jezus 
De liefde van en voor Jezus staat centraal, het hart is een 

mooi beeld van liefde. Hoe laat jouw leven je liefde voor Jezus zien?  

 

 



 Op weg naar Pasen 

 
7 

Week 11  Zesde week voor Pasen 

 

In de week van de zesde zondag voor Pasen luisteren we eerst naar de 
lijdensaankondigingen: Christus moest lijden en sterven. Ook proberen we 

iets te begrijpen van het onderwijs dat de apostel Paulus geeft over onze 

rechtvaardiging door het kruis en de opstanding van Jezus Christus.  
 

Invocabit: Hij zal Mij aanroepen – Psalm 91 

 

Zondag 9 maart    Matteüs 16:13-28  
 

Maandag 10 maart    Matteüs 17:1-23  

 

Dinsdag 11 maart    Matteüs 20:17-28  
 

Woensdag 12 maart    Romeinen 3:9-31  

 
Donderdag 13 maart    Romeinen 3:31 - 4:25  

 

Vrijdag 14 maart    Romeinen 5:1-21  
 

Zaterdag 15 maart    Romeinen 6:1-14  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Bijeenkomsten deze week  

 

Datum Tijd   

Zondag 9 maart   9.30 uur 

16.30 uur 

Kerkdienst 

Kerkdienst  

Woensdag 12 maart 19.00 uur Biddag 

Zaterdag 15 maart 19.45 uur Vesper 

m.m.v. Cantorij Kristalkerk en 

Morgenster 
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Man van smarten 
Man van smarten, man van lijden, 

werd gemeden, werd veracht. 

Onopvallend, zonder schoonheid, 

droeg Hij alle schuld en droeg Hij alle last. 
 

Lam dat zwijgend voor zijn scheerders staat. 

Lam dat naar de slacht wordt geleid. 
Door een onrechtvaardig vonnis, 

werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd. 

 
Hij droeg alle schuld en schonk ons vrede. 

Gebroken en doorboord om onze zonden. 

Door zijn striemen werden wij genezen. 
 

Door een onrechtvaardig vonnis, 

werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd. 
 

Tekst & muziek: Anneke van Dijk-Quist, bew. Jesaja 53 - NBV. Stichting Sela Music 

Kijk ook eens op selamusic.nl voor een mooie muzikale voorbereiding op Pasen. 

 

 

Jezus’ lijden, Gods wil en de vervulling van de Schriften 
Lees Jesaja 53:5-11. Dit is zeker een Schriftgedeelte waar Jezus aan 

gedacht heeft. Beantwoord de volgende vragen: 

1. In welk vers gaat het erover, dat Jezus mishandeld werd maar zich 

niet verzette? 
2. In welk vers gaat het erover, dat de rechtspraak, het vonnis 

onrechtvaardig was? 

3. Welk vers gaat over de kruisiging? Zijn handen en voeten werden 
toen doorboord. 

4. Welk vers gaat over wat God wil? Maak de volgende zin af: Jezus 

… zijn elven voor hun schuld. Hij is de enige mens op aarde die dat 
offer heeft moeten brengen. 

5. Welk vers gaat over Jezus’ opstanding?  

 

Kindmoment zondag 16 maart 

Matteüs 26:26-35 
 

Overschat jezelf niet 

In een spiegel zie je jezelf. Hij reflecteert een beeld van 
jou. Klopt dat beeld met wat je zegt over jezelf? En hoe laat je zien dat 

je meent wat je zegt…?  
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Week 12  Vijfde week voor Pasen 

 

In de week van de vijfde zondag voor Pasen slaan we het Oude testament 
open. We lezen een aantal gedeelten die heenwijzen naar het lijden en 

sterven van Christus voor onze zonden. Zo ontdekken we Gods Zoon ook 

in het Oude Testament.  
 

Reminiscere: gedenk uw barmhartigheden – Psalm 25: 1 -14 

 

Zondag 16 maart     Exodus 12:1-28  
 

Maandag 17 maart     Leviticus 16:1-34  

 

Dinsdag 18 maart     Job 19:1-29  
 

Woensdag 19 maart     Jesaja 42:1-7; 18-25  

 
Donderdag 20 maart     Jesaja 52:13-53:12  

 

Vrijdag 21 maart     Ezechiël 34:1-31  
 

Zaterdag 22 maart     Ezechiël 37:1-14  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Bijeenkomsten deze week  

 

Datum Tijd   

Zondag 16 maart   9.30 uur 

16.30 uur 

Kerkdienst 

Kerkdienst  
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O GEDAAGDE VOOR HET SANHEDRIN (bij Marcus 14:66-72) 
 

O gedaagde voor het Sanhedrin, 

o geplaagde, meer dan de slavin 

kent Gij Petrus en zijn tegenzin: 
ik ken Hem niet. Hoe koud 

het vuur van lijfsbehoud. 

 
Vrienden vluchten. Jezus is de steen 

waaraan elk zich stoot. Hij staat alleen 

in de kilte van het driemaal neen. 
Op weg naar Golgotha 

steeds meer een paria. 

 
Heer, hoe vaak heb ik uw hart gewond 

elke keer als ik een reden vond 

dat Gij even niet voor mij bestond. 
Was dat dan geen verraad, 

een slag in uw gelaat? 

 

Heer, zie om naar wie U tegenstaan 
in de duisternis, beschik een haan 

die de ogen openkraait. Wij gaan 

ontwaakt, door U behoed 
de morgen tegemoet. 

 
Ria Borkent 

 

 

 
Jezus’ tranen en jouw tranen 

Teken op een vel papier tranen en schrijf daar dingen in. Maak 

rood wat Jezus verdrietig maakt, blauw wat jou verdrietig 
maakt, paars wat jullie allebei verdrietig maakt. 

 

 

Kindmoment zondag 23 maart 

Matteüs 26:36-56 
 

Opkomen voor Jezus 

Een hand opsteken omdat je wilt dat iets of iemand stopt? 
Dat is best moeilijk! Durf je dat? En hoe doe je dat zonder 

je vuisten te gebruiken…?  
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Week  13  Vierde week voor Pasen 

 

In de week van de vierde zondag voor Pasen lezen we uit het 
Psalmenboek. Verschillende Psalmen gaan over zonde, lijden en schuld en 

over de verlossing daarvan. Zo gaan ze over Christus: zijn duisternis is 

ons licht, zijn dood is ons leven, zijn straf is onze vrijspraak.  
 

Oculi: mijn ogen zijn op de Heer gericht – Psalm 25: 15-22 

 

Zondag 23 maart     Psalm 22  
 

Maandag 24 maart     Psalm 31  

 

Dinsdag 25 maart     Psalm 42 en 43  
 

Woensdag 26 maart     Psalm 69 

 
Donderdag 27 maart     Psalm 88  

 

Vrijdag 28 maart     Psalm 103  
 

Zaterdag 29 maart     Psalm 116  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Bijeenkomsten deze week  

 

Datum Tijd   

Zondag 23 maart   9.30 uur 
16.30 uur 

Kerkdienst 
Kerkdienst  

Dinsdag 25 maart  19.30 uur Overdenking 

m.m.v. Tribute  
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Uitspraken 
Van wie zijn de uitspraken die in de tekstballonnetjes staan. Om je te 

helpen staan de Bijbelverzen erbij. Vul de woorden in de vakjes onderaan. 

Van boven naar beneden lees je vervolgens een woord.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Kindmoment zondag 30 maart 

Matteüs 26:57-75 
 

Zij zien het niet in Hem 

Een bril helpt je dingen duidelijk te zien. Het maakt de 

dingen die je niet goed ziet weer helder en scherp. Maar 
dan moet je hem wel op je neus zetten…  
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Week 14  Derde week voor Pasen 

 

In de week van de derde zondag voor Pasen lezen we gedeelten uit de 
nieuwtestamentische brieven. De weg die Christus ging was uniek. Maar 

tegelijk worden we als zijn volgelingen opgeroepen om Hem na te volgen 

en om in zijn voetsporen te treden. Dat vraagt zelfverloochening en 
kruisdragen.  

 

Laetare: verheug u, Jeruzalem – Psalm 122 

 
Zondag 30 maart     Efeziërs 4:17-5:2 

 

Maandag 31 maart     Filippenzen 1:27-2:18  

 
Dinsdag 1 april     Kolossenzen 3:1-17  

 

Woensdag 2 april     Titus 2:1-15  
 

Donderdag 3 april     Hebreeën 12:1-17  

 
Vrijdag 4 april      1 Petrus 2:11-25  

 

Zaterdag 5 april     1 Johannes 2: 28- 3: 17  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Bijeenkomsten deze week  

 

Datum Tijd   

Zondag 30 maart   9.30 uur 

16.30 uur 

Kerkdienst 

Kerkdienst  

Woensdag 2 april 19.45 uur Bijbelstudie voor de hele gemeente 
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Kindmoment zondag 6 april 

Matteüs 27:1-32 

 
Dan maar liever oneerlijk 

Een weegschaal helpt om dingen te vergelijken en in balans 

te brengen. Als aan beide kanten van de weegschaal evenveel ligt, is er 
gewicht. Maar wegen de rechters de dingen die Jezus deed eerlijk, of 

leggen ze bij Hem extra gewicht in de schaal?  

 



 Op weg naar Pasen 

 
15 

Week 15  Tweede week voor Pasen 

 

In de week van de tweede zondag voor Pasen staan we stil bij enkele 
opvallende uitspraken en gebeurtenissen op de weg naar het kruis. We 

laten ons leiden door het evangelie naar Johannes.  

 

Judica: doe mij recht – Psalm 43 

 

Zondag 6 april     Johannes 6:32-59 

 
Maandag 7 april    Johannes 10:1-21  

 

Dinsdag 8 april     Johannes 11:1-44  

 
Woensdag 9 april    Johannes 12:20-36  

 

Donderdag 10 april    Johannes 13:1-20  
 

Vrijdag 11 april     Johannes 15:1-17  

 
Zaterdag 12 april    Johannes 17:1-26  

 

Stiltewandeling: Wandelen als vorm voor bezinning is zo oud als de 

bijbel. Het is een goede manier om ergens bij stil te staan. Een ideale 

bezigheid voor de veertigdagentijd dus. Onderweg vindt u op 
verschillende plaatsen een tekst om over na te denken en later samen 

over door te praten. Voor de kinderen is er een andere speciale 

activiteit.  
 

Potluckmaaltijd: Een potluck is een gezamenlijke maaltijd waarbij elke 

deelnemer eten meebrengt en dus deelt met alle andere aanwezige 
gasten. Neem voor uzelf voldoende eten mee, dan hebben we in ieder 

geval in overvloed om van te delen. Servies en bestek is aanwezig.  
 

Bijeenkomsten deze week  

 

Datum Tijd   

Zondag 6 april   9.30 uur 

16.30 uur 

Kerkdienst 

Kerkdienst  

Zaterdag 12 april 15.00 uur 

- 17.00 uur  

Stiltewandeling  

Startmogelijkheid tussen  
15.00 uur – 16.00 uur.  

Zaterdag 12 april 17.30 uur Potluckmaaltijd 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maaltijd
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Wat betekenen Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 
Stille Zaterdag en Pasen? 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Witte Donderdag is de donderdag 

voor Pasen, de laatste dag die 

Jezus volledig meemaakte. Die 

avond vierde hij zijn laatste 
maaltijd. Dit was een feestmaaltijd 

waarin Joden traditioneel vieren dat 

ze bevrijd zijn uit Egypte. Deze dag 
heet “wit” omdat in de RK Kerk 

traditioneel op deze dag alle kruisen 

en afbeeldingen van Jezus met een 
witte doek worden bedekt. Deze 

dag is de eerste dag van de 

zogenaamde Triduum Sacrum, de 
drie heilige dagen: Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 

Zaterdag. 

 

Goede vrijdag viert de dag 

dat Jezus gekruisigd werd. Dit 

wordt ‘goed’ genoemd omdat 

de gevolgen ervan, volgens 
de Bijbel, een wereldwijde en 

zelfs kosmische uitwerking 

hebben: het sterven van deze 
Jood brengt redding voor alles 

en iedereen. 

 

Stille Zaterdag heet stil omdat dit 
de enige dag is dat Jezus niet 

sprak. De avond is een hoogtepunt 

voor nieuwe christenen: ze 
vertellen wat ze zijn gaan geloven 
en in die nacht worden ze gedoopt. 

Pasen viert de zondag dat Jezus is opgestaan uit de dood. Traditioneel 
brengen christenen de nacht ervoor wakend en biddend door en 

worden bekeerlingen rond zonsopgang gedoopt. Deze doop 

symboliseert het sterven en opstaan uit de dood. Ook het opgaan van 
de zon wijst op nieuw leven. Pasen valt na een periode van veertig 

dagen vasten: het is symbolisch het moment dat het volk Israël na 

veertig jaar rondzwerven het Beloofde Land binnentrekt. Het woord is 
afgeleid van Pesach, een Joods feest dat de bevrijding uit Egypte 

herdenkt. 

 

Palmzondag (ook wel 

Passiezondag of Palmpasen) 

herinnert aan de dag dat 

Jezus op een ezeltje 
Jeruzalem binnenreed, als 

een parodie op de Romeinse 

triomftochten. Er werd toen 
gezongen en met palmtakken 

gezwaaid. Vandaag zien we 

dat vaak terug in de vorm 
van een palmoptocht naar of 
in het kerkgebouw. 
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Week 16  Stille week 

 

De lijdende dienaar van de HEER …  
 
Dat is het thema voor deze week waarin we ons voorbereiden op het 

Paasfeest. De profetieën van Jesaja aangaande de lijdende dienaar van de 

HEER vormen het uitgangspunt voor de Bijbellezingen. 
 
Het Bijbelboek Jesaja laat ons op indringende wijze zien hoe groot de 

liefde is van God voor Zijn volk. God laat Zijn volk niet zomaar los. Jesaja 

mag in zijn profetieën (hoofdstuk 40-66) aankondigen dat er een Redder 
komt die Gods volk zal doen delen in de heerlijkheid die de HEER Zijn volk 

wil geven. 

De levensweg van de dienaar van de HEER is veelbewogen.  

Hij wordt geroepen om de blijde boodschap van redding en heil te 
verkondigen.  

Maar Hij zal veel tegenstand ondervinden. Hij wordt bespot door het volk. 

Hij moet lijden en zal worden gedood. Maar uiteindelijk overwint Hij en zal 
Zijn heerlijkheid zichtbaar worden. 
 
De lezingen uit Jesaja worden aangevuld door de lezingen uit Matteüs 26 

en 27 die de laatste momenten beschrijven van Jezus’ lijden en sterven als 
de beloofde en langverwachte dienaar van de HEER. Door Zijn opstanding 

op Paasmorgen uit de dood is er hoop voor al Gods kinderen. Maar voordat 

het Pasen kan worden gaat Jezus - als dienaar van de HEER - Zijn weg van 
lijden en van sterven. 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

Kindmoment zondag 13 april 

Matteüs 27:33-56 
 

Alleen, ook zonder Vader? 

Een paar voetafdrukken laten zien dat Jezus alleen de weg 
gaat, die Hij gaan moet. Zonder zijn vrienden. Zo eenzaam 

is Hij, maar Hij blijft vol vertrouwen. Niemand kan met Hem meegaan 

en toch gaat Jezus de weg die zijn Vader Hem wijst…  
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Palmarum: palmzondag - Psalm 24 

 
Zondag 13 april Matteüs 21:1-19 

 

Maandag 14 april “De lijdende dienaar van de HEER … geroepen” 

Jesaja 42: 1-7 en Matteüs 26: 57-68 
 

Dinsdag 15 april “De lijdende dienaar van de HEER … beschuldigd” 

Jesaja 49: 1-6 en Matteüs 27: 11-14 
 

Woensdag 16 april “De lijdende dienaar van de HEER … bespot” 

Jesaja 50: 4-11 en Matteüs 27: 27-31 
 

Donderdag 17 april “De lijdende dienaar van de HEER … verstoten” 

   Jesaja 52: 13 - 53: 5 en Matteüs 27: 32-44 
 

Vrijdag 18 april  “De lijdende dienaar van de HEER … gekruisigd” 

   Mattheüs 27: 45-56 

 
Zaterdag 19 april “De lijdende dienaar van de HEER … verlaten” 

   Jesaja 53: 6-12 en Matteüs 27: 57-61 

 
Zondag 19 april “De lijdende dienaar van de HEER … opgewekt” 

   Mattheüs 28: 1-15 

  
 

Bijeenkomsten deze week  

 

Datum Tijd   

Zondag 13 april   9.30 uur 

16.30 uur 

Kerkdienst 

Kerkdienst  

Maandag 14 april 19.00-

19.30 uur 

Bezinning  

o.l.v. ds. M. A. Dronkers 

Dinsdag 15 april 19.00 

19:30 uur 

Bezinning 

o.l.v. ds. E. J. van den Bos 

Woensdag 16 april 19.00 -
19:30 uur 

Bezinning 
o.l.v. ds. L. G. Compagnie  

Donderdag 17 april 19.45 uur Vesper 
m.m.v. Cantorij Kristalkerk en 

Morgenster 

Vrijdag 18 april 19.00 uur Kerkdienst  

Zondag 20 april   9.30 uur 

16.30 uur 

Kerkdienst 

Kerkdienst  

 



 Op weg naar Pasen 

 
19 

Kindmoment zondag 20 april 

Matteüs 28:1-10 

 
Jezus leeft… en zoekt ons op 

Met een zaklamp kun je dingen in het donker zien, dingen 

waarvan je denkt dat ze er niet meer waren, worden zichtbaar in het 
licht. Jezus’ licht zoekt ons op en schijnt op ons. Hij vergeet je niet en 

zet je in zijn licht.  
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Voor de kinderen: weet jij wat je viert met Pasen? 

 
Wist  je dat…                  

… de zondag voor Pasen Palmzondag wordt genoemd? 
… dat dit het begin is van de Goede week? 

… we dan vieren dat Jezus als koning werd binnengehaald in Jeruzalem?  

… alle mensen zwaaiden met palmtakken en hosanna zongen? Ze waren 

heel blij. 
                     

Wist je dat… 

… de donderdag voor Pasen Witte Donderdag wordt genoemd? 
… Jezus op deze dag voor het laatst met Zijn vrienden avondmaal vierde? 

 

Wist je dat…  
… de vrijdag voor Pasen Goede Vrijdag wordt genoemd? 

… we er op deze dag aan denken dat Jezus gestorven is aan het kruis voor 

onze zonden? 
… Hij dus de straf heeft gedragen die wij hadden verdiend?  

 

Wist je dat… 
… Hij zijn leven GEGEVEN heeft voor ons!!  

… het om die reden Goede vrijdag wordt genoemd? 

 

Wist je dat… 
… de zaterdag voor Pasen Stille Zaterdag wordt genoemd?  

… we er deze dag aan denken dat Jezus in het graf lag met een grote 

zware steen er voor? 
 

Wist je dat… 

… de zondag daarna het Paasfeest wordt gevierd? 
… de zoon van God toen is opgestaan uit het graf?  

… we op die zondag het feest vieren dat Jezus leeft!! 

 
Wist je dat… 

… dit het grootste wonder is in jou leven?? 

… al ben je nog maar klein, God ook jou Vader wil zijn die er altijd voor 

jou is? 
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Projectlied  
Samen op weg naar Pasen 

 

Couplet 1 

Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem, 
stilstaan bij hosanna tot de woorden: kruisig Hem! 

Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad, 

maar weten dat het leven dankzij Hem weer verder gaat. 
 

Couplet 2 

Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan, 
stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan. 

Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor de mensen gaf 

en stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf. 
 

Couplet 3 

Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan, 
hoe Hij door zijn liefde zelfs de dood wist te verslaan. 

Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft, 

het wonder van het Paasfeest dat ons weer een toekomst geeft. 

 
Refrein 

Samen op weg naar Pasen, samen op weg, de toekomst tegemoet. 

Samen op weg naar Pasen, samen op weg en weten het komt goed. 
Samen op weg naar Pasen, geweldig dat dat kan en dat dat mag. 

Samen op weg naar Pasen en delen in Gods liefde elke dag! 
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Jezus’ opstanding uit de dood (Matteüs 28:1-10) 

 


