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Voor u  ligt een zogenaamde veertigdagentijdkalender. Dat is een kalender 
van Aswoensdag tot en met Paaszondag. Voor elke dag een overdenking, een 
kleurplaat, een gedicht, gebed etc. Alles ter voorbereiding op het Paasfeest. 
  
Waarom een veertigdagenkalender? Alle christenen bereiden zich vanaf 
Aswoensdag voor op het Paasfeest. Het Pasen  heeft een heel  grote 
betekenis voor christenen en is tegelijkertijd het grote Godsmysterie.  
Daarom is er in de loop der tijd een lange voorbereidingstijd voor Pasen 
ontstaan, waarin christenen stilstaan bij de betekenis van dat grote mysterie. 
Vasten, onthouding, gebed  en extra aandacht voor de arme mens horen bij 
deze periode van voorbereiding. De voorbereidingstijd is van Aswoensdag tot 
Paaszaterdag, maar de zondagen tellen niet mee. Dat is de dag des Heren. Zo 
komen we uit op veertig dagen. 
  
Deze kalender wordt u aangeboden door de Raad van Kerken Bolsward. 
Leden van de Doopsgezinde kerk, de Gasthuiskerk, de Martinikerk en de st. 
Franciscuskerk hebben gezorgd voor de inhoud van deze kalender. Jong en 
oud heeft er aan meegewerkt. En zo kan deze oecumenische 
veertigdagenkalender u helpen bij de voorbereiding op Pasen. Wij wensen u 
daarbij een goede inspiratie toe.   
 
De Raad van Kerken organiseert ook elke vrijdagavond in de veertigdagentijd 
de vastenprik: een eenvoudige maaltijd met een inspirerende gedachte.  
Van 18.00 tot 19.00 in het Convent. U bent van harte welkom. 
 

Raad van Kerken Bolsward. 
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ASWOENSDAG 9 maart 
 
Eerste dag van de jaarlijkse 40 daagse vastentijd, die is ontleend aan 
de oplegging van de as op het hoofd van de gelovigen. De as is als 
symbool bepalend voor de geest van de vastentijd. Het is een tijd van 
boete en bekering, van herbezinning op de christelijke 
verantwoordelijkheid ten opzichte van God en de wereld. 
 
Oorspronkelijk begon de vasten de zondag na Aswoensdag, de eerste 
zondag van de vasten, en lag de nadruk op de bekering en 
voorbereiding van de doopleerlingen en de gelovigen op het paasfeest. 
Later werd het accent gelegd op het eigenlijke vasten (het zich 
onthouden) als uiting van boete en bekering.  
Vanouds was dit vasten onverenigbaar met de zondag als de dag van 
Christus verrijzenis,  daarom werden de zondagen niet meegeteld.  
Om het getal 40 reeds zeer vroeg waarschijnlijk om Bijbelse redenen 
gekozen, Mozes, Elia en Christus toch te behouden, verplaatste men 
het beging naar Aswoensdag en werden ook vrijdag en zaterdag voor 
Pasen meegeteld. 
Als uiting van vasten is het gebruik van as in de heilige schrift en daar 
buiten bekend (Jonas in Ninive). Dit gebaar is in de vroege 
middeleeuwen overgenomen om het begin van de boetetijd te 
markeren. Dit gold aanvankelijk de officiële, wie om publieke zonden 
boete was opgelegd. Na het verval van openbare boete gold het alle 
gelovigen.  
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DONDERDAG 10 MAART 

 
 
 

 
 
 
 

Van uw barmhartigheid en uw trouw,  
zal ik altijd zingen Heer (Ps 89,2) 
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VRIJDAG 11 MAART 
 
In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op het Paasfeest. Het Paasfeest is het 
feest van de Verrijzenis. De opstanding van Jezus Christus. We vieren dat de dood 
niet meer sterker is dan het leven, het kwaad heeft het verloren van het goede.  
In deze tijd denken we aan Jezus die weet dat Zijn uur gekomen is om te sterven. We 
mogen meevoelen met Jezus, mee lijden. We luisteren naar Jezus als Hij vertelt over 
Zijn koninkrijk. We juichen naar Jezus als Hij Jeruzalem binnen rijdt op een ezel. We 
eten en drinken met Jezus bij het laatste avondmaal. We waken bij Jezus als hij in 
angst bidt tot Zijn Vader. We huilen om Jezus wanneer Hij wordt gegeseld door de 
Romeinse soldaten. We helpen Jezus met het dragen van Zijn kruis op de weg naar 
Golgotha. We staan Jezus bij als Hij hangt aan het kruis. We voelen ons leeg als Hij 
sterft aan het kruis. We waken bij het graf van Jezus. Maar wij juichen met de hemel 
mee als Jezus uit het graf tot leven komt. Laten wij, door alle pijn en verdriet, uitzien 
naar Jezus’ komst. Want dan zijn we veilig in Zijn huis. 
 
Een oud lied wat ik erg toepasselijk vind:  
 
Liefde was het, onuitputt'lijk, liefd' en goedheid, eind'loos groot. 
Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil Zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen! God geeft vreugd' en dankensstof.  
Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel Zijnen lof. 
 
Rijd als Heerser door de velden, Jezus in Uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht.  
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk zinkt de vijand weg in 't niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven, als zij U, haar Koning, ziet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00-19.00 uur vastenprik in het convent 
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ZATERDAG 12 MAART 
“Het Avondmaal”  
Op de Pastorale School hoorde ik bijgaand verhaal van onze leraar, Dries van den Akker:  
“Volgens de christenen is God zichtbaar geworden in Jezus en het verhaal van het Laatste 
Avondmaal laat zien hoe. Jezus zei: "Ik zal er straks niet meer zijn. Op dit moment worden de 
voorbereidingen voor mijn arrestatie en terechtstelling getroffen. Ik zal er straks niet meer 
zijn. Dan ben Ik weg. Dood. Maar weest niet bang, Ik zal er wel degelijk toch zijn. Alleen 
ánders. Onzichtbaar." De leerlingen snapten er niet veel van. "Hoe kan dat nou, dat U er niet 
bent, maar dat U er toch bent?" Toen zei Jezus: "Begrijpen jullie dat niet? Dat ik er straks wel 
zal zijn, maar ánders, dat je me niet kunt zien?" "Nee..." "Ik zal het proberen aan jullie uit te 
leggen." En Jezus gebruikte voor zijn uitleg de dingen die Hij op dat moment bij de hand had: 
brood en wijn. Toen nam Hij het brood in zijn handen en zei: "Kijk, dit brood, dat ben Ik. Let 
op, wat er met Mij gaat gebeuren." Vervolgens brak Jezus het brood en aan ieder van de 
leerlingen gaf Hij een stuk, zodat er niets overbleef. En Hij zei: "Neemt, eet: dit ben Ik" Hij 
wachtte tot de leerlingen uitgegeten waren. Toen toonde Hij hun zijn lege handen, en vroeg: 
"Waar ben Ik nu?" "Op! Weg!" "Helemaal weg?" "Ja, helemaal." "Maar ben Ik dan nergens 
gebleven? Nergens heengegaan?". Tja, dat was een beetje vreemd om te zeggen, want de 
leerlingen hadden het brood opgegeten... "Bij ons van binnen. In ons." "Kun je dat zien?" 
"Nee..." "Maar ben Ik er wel?" "Ja." "Precies, dat zou Ik uitleggen, dat Ik er straks wel zal zijn, 
maar anders. Onzichtbaar. Ik zal een nieuw leven beginnen: in jullie! Ik zal er zijn, verborgen in 
jullie..." En Jezus hernam: "Nog één keer om het niet meer te vergeten." Toen nam Hij de 
beker met wijn en zei: "Die wijn, dat ben Ik. Kijk nu, wat er met Mij gaat gebeuren." Vervolgens 
gaf Hij de beker aan ieder van zijn leerlingen met de woorden: "Drinkt allen hieruit. Dit ben Ik. 
Voor jullie. Dat is ons geheim; onze band." Toen alle leerlingen uit de beker gedronken 
hadden, was de wijn op. En Jezus vroeg: "Waar ben Ik nu?” "Op. Weg." “Helemaal?" "Ja. 
Helemaal weg." "Ben Ik nergens gebleven; heengegaan?" "Bij ons, aan de binnenkant." "Kun je 
dat zien? "Nee." "Ben Ik er wel?" "Ja." "Precies, Ik ben er wel, maar ánders. Onzichtbaar. Ik zal 
aan een nieuw leven beginnen, in jullie. Ik ben straks weg. Maar Ik blijf... in jullie. In de ogen 
van de mensen zal Ik dood zijn. Maar Ik zal leven bij God. Ik ga bij God wonen, waar God 
woont van in het be¬gin: aan de onzichtbare binnenkant van de mensen en de dingen..." In 
zekere zin voegt Jezus zich bij God; wordt Hij als God zelf. Met dit visioen voor ogen schreef 
Johannes de eerste woorden van zijn evangelie: "In het begin was het Woord en het Woord 
was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God..." Jezus lijkt inderdaad op 
God zelf. Hij heeft zichzelf onzichtbaar ge¬maakt door in zijn mensen op te gaan. En willen we 
de waarheid nog dichter benaderen, dan moeten we niet alleen zeggen: 'Hij heeft zichzelf 
weg¬gegeven', maar ook: 'Hij geeft zichzelf weg'. Zichtbaar zijn zijn mensen. Zij moeten aan de 
buitenkant laten zien, dat Hij van binnen bij hen leeft; dat zij leven van Hem. Dit brengen 
christenen telkens in beeld, wanneer zij met elkaar Eucharistie of Avondmaal vieren.” 
 
ZONDAG 13 MAART 
ZONDAG INVOCABIT.  
Lezingen : Genesis 2, 7-9 ; 3, 1-7,  
  Psalm 51,  
  Romeinen 5, 12-19,  
  Matteus 4,  
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MAANDAG 14 MAART 
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DINSDAG 15 MAART  

Sporen in het zand 
Voetafdrukken 
Ik droomde eens en zie ik liep aan 't strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. 
We liepen samen het leven door en lieten in het zand, 
een spoor van stappen, twee aan twee; de Heer liep aan mijn hand. 
Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugd; van smart en diepe hoop. 
Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was, maar een paar stappen staan... 
Ik zie toen: " Heer, waarom dan toch? Juist toen 'k U nodig had,  
juist  toen ik zelf geen uitkomst zag op het 
zwaarste deel van het pad..." 
De Heer keek toen vol liefd' mij aan en 
antwoordde op mijn vragen: 
' Mijn lieve kind, toen 't nodig was, toen heb Ik 
jou gedragen....' 

(Mary Stevenson) 

Kontafdrukken 
Op een nacht had ik een wonderlijke droom, 
een paar voetafdrukken verschenen in het zand. 
De voetafdrukken van God, maar die van mij 
waren er niet te zien. Maar toen verschenen er 
nog wat vreemdere sporen, en ik vroeg de 
Heer: “Wat hebben we hier?” Deze sporen zijn 
groot en rond, “Maar Heer, ze zijn te groot voor 
de voeten.”  “Mijn kind,” zei Hij met een sombere stem, “Mijlenver droeg Ik 
je alleen. Ik daagde je uit om te wandelen in geloof, maar je weigerde en liet 
Mij wachten. Je was ongehoorzaam, je wilde niet groeien. Je wilde niets 
weten van het wandelen in geloof. Dus Ik werd moe, Ik werd er zat van, en Ik 
heb je op je kont laten vallen. Omdat er in het leven een tijd moet komen dat 
je zelf moet strijden, en moet leren te klimmen. Je moet leren om óf op te 
staan en een standpunt in te nemen, óf je kontafdrukken in het zand achter 
te laten.”(auteur onbekend) 
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WOENSDAG 16 MAART 

Getrouwe Schepper, hoor ons aan 
 
Getrouwe schepper, hoor ons aan, 
Zie hoe wij smekend voor u staan, 
En hoe wij veertig dagen lang 
Vasten met tranen en gezang. 
 
Gij kent de diepten van het hart, 
Hoe zwak het is en hoe verward, 
Zegen met Uw verzoening weer 
Het hart dat naar U hunkert Heer! 
 
Wij hebben zeer veel kwaad gedaan, 
Maar diep berouw – o zie ons aan, 
Ziek zijn wij: geef ons medicijn, 
Opdat uw naam geloofd mag zijn. 
 
En maak ons aardse lichaam vrij 
Van zinnelijke heerschappij, 
Opdat de geest in zuiverheid 
Dan vasten kan van zonde en strijd. 
 
Drie-eenheid, éne God, gedenk 
Uw kinderen met dit geschenk 
Dat onze vasten vruchtbaar is 
En liefelijke lafenis. 
 
Uit: In Gebed – een oecumenisch gebeden boek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 10 - 
 
DONDERDAG 17 MAART 
 
Vastentijd 
 
Tijd van inkeer en reflectie 
Tijd van solidariteit 
Tijd voor verbondenheid 
Tijd om te veranderen, te vernieuwen 
Tijd om stil te staan, 
te bidden, 
verder te gaan, 
Tijd om te luisteren, 
te kijken, 
te voelen, 
te handelen. 
Tijd om dichter bij je zelf te komen 
Tijd om naar anderen te gaan 
Tijd om God terug op het spoor te komen 
Vastentijd 
Tijd om los te laten 
Tijd om vast te houden 
Tijd los te laten wat dood en verslaaft 
Tijd om vast te nemen 
wat leven en toekomst geeft 
 
Vastentijd……… 
Een tijd om (die verbondenheid, die solidariteit ……..het leven) te VIEREN 
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VRIJDAG 18 MAART 
 

Hollandse garnalen in kerriesaus 
Ingrediënten voor 2 personen 
2ons Hollandse garnalen (goedkoper zijn de noorse garnalen!) 
150 gr penne 
2 ons sperzieboontjes ( of broccoli of peultjes) 
1 kleine ui 
5 cherry tomaten 
1 eetlepel kookroom 
1 eetlepel kerriepoeder 
zout 

Bereiding: circa 20 minuten 
Bereiding: circa 20 minuten. Snijd de ui in kleine stukjes en halveer de 
tomaten. Maak de sperzieboontjes schoon en halveer ze. Kook de penne in 
een ruime pan met water en zout, gedurende 10-12 min. 
Voeg na 4 min. de schoongemaakte sperzieboontjes toe aan de penne. 
Verhit de olie in een wok of hapjespan. 
Bak de ui in de olie en voeg de kerriepoeder en de kookroom toe. 
Breng het geheel al roerend aan de kook en laat 2-3 min. zachtjes sudderen. 
Voeg de garnalen toe en na 2 min ook de tomaten. 
Laat het geheel nog 2-3 min. sudderen. 
Giet de pasta met de boontjes af en verdeel dit over 2 (warme) borden. 
Schep de garnalensaus over de pasta. 
 
Smakelijk eten! 
 
 
 
 
18.00-19.00 uur vastenprik in het convent 
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ZATERDAG 19 MAART 
 
De leden van de creche in de Sint Franciscus kerk van Bolsward hebben het volgende 
verhaal voorgelezen aan de kinderen. Zij maakten hier mooie tekeningen bij. Dit 
verhaal kan verteld worden aan kinderen. Zij kunnen er ook een mooie tekening van 
maken. 
 
Noach bouwt een schip 
Er waren eens een vader, Noach, een moeder en drie zoons. Ze heetten Sem, Cham 
en Jafeth. De mensen in Noachs tijd maakten het zo bont dat het God speet dat Hij 
hen geschapen had. Hij vond het zelfs beter dat zij er niet meer waren. 
Gelukkig maar dat Hij ook Noach en zijn gezin nog had. Zij hielden van God. Ze 
bewerkten de aarde en zorgden er goed voor. Daarom mochten Noach en zijn gezin 
blijven leven van God. Op een keer zond God Noach een boodschap. 
Noach ging naar het bos, hakte bomen om en zaagde er planken van. 
Hij bouwde een schip!  De mensen die het zagen, lachten Noach uit en zeiden: “Moet 
je kijken, Noach is gek geworden!” Maar Noach stoorde zich niet aan de mensen. 
De jongens hielpen vader. Maar ze wisten nog altijd niet waarom hij de ark bouwde.  
Eindelijk was het helemaal klaar. 
Toen zei Noach: “Nu zal ik jullie vertellen waarom ik dit heb gemaakt. God zelf heeft 
het mij opgedragen. Hij wil de hele aarde laten overstromen. Omdat er zoveel 
slechte mensen wonen. Maar wij mogen op het schip gaan. En niet alleen wij, maar 
ook alle dieren, van ieder twee: een mannetje en een vrouwtje. Over zeven dagen is 
het zover. Dan zal het gaan regenen.” Vader, moeder en de jongens waren dankbaar 
dat God hen wilde redden. Maar ze hadden verdriet om de andere mensen. Hadden 
die nu ook maar naar God geluisterd. Eindelijk waren alle dieren aan boord. Twee 
olifanten, twee honden, twee poesjes, twee duiven, twee kikkers, twee meesjes. 
Verzin zelf maar wat voor dieren er nog meer waren.Toen kwam de dag dat God zei: 
“Morgen moeten jullie ook in de ark gaan. Ik zal zelf de deur achter je sluiten.” 
De eerste nacht dat ze aan boord sliepen, begon het te regenen. De regen kletterde 
op het dak. Toen ze opstonden, zagen ze overal plassen. De plassen werden vijvers 
en meren. Elke dag steeg het water op de aarde hoger. Want het werd niet meer 
droog. Eindelijk werd de ark door het water opgetild. Hij dreef! 
Veertig dagen en veertig nachten bleef het regenen. Toen waren zelfs de hoge 
bergen door het water overstroomd. Wanneer Noach en zijn gezin door het raam 
keken, zagen ze alleen maar water. Toen vond God dat het genoeg was. Het hield op 
met regenen. 
 
ZONDAG 20 MAART  REMINISCERE 
Lezingen: Genesis 12, 1-4a 
  Psalm 33 
  2 Timotheus 1, 8b-10 
  Matteus 17, 1-9 
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MAANDAG 21 MAART 
 
Je hart openen voor elkaar 
In alle kwetsbaarheid 
Laten zien wat daarin leeft- 
Het is het grootste geschenk 
Dat wij elkaar kunnen geven: 
Het geschenk van ons hart. 
 
                                         Margaete van den Brink     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 14 - 
 
DINSDAG 22 MAART 
 
Leer mij heer,om in alle drukte, 
In de haast van alledag, 
Een moment van stilte te nemen, 
Dat ik even naar U luisteren mag Heer,ik wil niet altijd haasten, 
Al doe ik dat toch onbewust. 
Neem mijn zorgen en mijn twijfels 
En vervul  mij met uw rust. 
 
                                                Toni Zenz 
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WOENSDAG 23 MAART  
 
 
Moge allen U zien – ook in mij, 
Moge ik Uw weg bereiden, 
Moge ik dan dankbaar zijn 
Voor alles wat mij ten deel valt. 
Moge ik dan niet vergeten de nood van anderen. 
Bewaar mij in Uw liefde 
Zoals gij wilt dat allen in liefde blijven. 
Moge alles in dit wezen U tot eer zijn, 
En moge ik nooit wanhopen. 
Want ik ben in uw hand, 
en in U is alle kracht en goedheid. 
 
                                                   Dag Hammarskjold 
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DONDERDAG 24 MAART 
 
Heer, 
Maak mij een instrument van Uw vrede, 
Dat ik liefde zaai,waar haat groeit; 
Vergeving waar belediging is; 
Geloof,waar twijfel heerst; 
Hoop,waar wanhoop dreigt; 
Licht,waar duisternis is. 
Goddelijke meester, 
Geef dat ik mij erop toeleg, 
Troost te schenken, 
Eerder dan getroost te worden, 
Begrip te tonen, 
Eerder dan begrepen te worden. 
Te beminnen, 
Eerder dan bemind te worden. 
Want door te geven, 
Ontvangen wij: 
Door te vergeven  
Worden wij vergeven 
En door af te sterven, 
Groeien wij het eeuwig leven tegemoet 
Amen 
 
                                  Francisus van Assisi 
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VRIJDAG 25 MAART 
 
Een gebed is je a’dem 
gevuld met woorden 
naar God te sturen. 
De goede dingen en 
alle slechte dingen 
gaan in die adem tocht 
naar Hem toe.   
En het belangrijkste deel is 
dat je gelooft dat Hij  
je verder helpt in je leven, 
Elke dag weer. 
Geloven is mensen werk. 
Bidden is werken aan je geloof in God, 
en weken aan je zelf. 
 
                        Dichter onbekend  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00-19.00 uur vastenprik in het convent 
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ZATERDAG 26 MAART 
 
Ik til niet alleen 
Soms zijn er momenten 
Dan voel ik me alleen 
De last op mijn schouders 
Is me te veel 
Ik sleep het mee 
als een zware steen. 
 
Mensen lijken het niet te merken 
Ze razen me in hun haast voorbij 
Een lichtpuntje lijkt zo ver weg 
Maar is in werkelijkheid zo dichtbij. 
 
God is er om mij te troosten 
Al lijkt hij soms zo ver weg te staan 
Hij helpt mij om mijn last te dragen 
Zonder hem zou ik niet verder  
kunnen gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONDAG OCULI 27 MAART 
 
Lezingen :  Exodus 17, 3-7 
  Psalm 95 
  Romeinen 5, 1-2, 5-8 
  Johannes 4, 5-42 
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MAANDAG 28 MAART  
 
 
Neem de tijd 
 
Bij tijd tekort, moet je overhaast keuzes maken. 
Bij tijd tekort, zie je dingen over het hoofd. 
Bij tijd tekort,kun je niet alles wat je had gewild. 
Bij tijd tekort, kom je niet tot je recht. 
Bij tijd tekort,doe je je zelf te kort, 
Neem je tijd. 
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DINSDAG 29 MAART 
 
God, 
We rennen maar door 
Als kippen zonder kop 
Van hot naar her 
Niet denken, maar gaan. 
 
Geen tijd voor stilte 
Geen ruimte voor stilte 
Alles gonst en dendert 
Hoe komen we tot rust? 
 
Een psalm vertelt 
De heer is mijn Herder 
Niets zal mij ontbreken 
Grazige weiden 
Wateren van rust 
 
Leid ons die kant op 
Dat we stoppen met haasten 
Dat we stil kunnen zijn 
Om U te horen. 
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WOENSDAG 30 MAART 
 
God, 
Als wij om ons heen kijken 
kunnen wij overweldigend raken 
door het prachtige wat wij zien 
Hoe mooi alles geschapen is 
Hoe alles op elkaar afgestemd is 
Hoe alles verband houdt met elkaar 
We hebben elkaar zo nodig 
 
Help ons, 
om steeds dat mooie te zien 
Help ons, 
Steeds te weten dat het goed is 
zoals het is. 
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DONDERDAG 31 MAART 
 
Vastentijd. 
 
Wij roepen tot U: 
Heer, ontferm U over ons, 
Gij zijt onze God, 
Barmhartig en betrouwbaar. 
Gij geeft ons deze dagen 
als een tijd van boete en bekering. 
Leer ons wat echte vroomheid is, 
leer ons opkomen 
voor ieder die arm is 
en kwetsbaar. 
Vergeld ons niet naar onze zonden, 
kom ons tegemoet met uw vergeving. 
Maak ons ontvankelijk voor uw stem, 
doe ons Jezus volgen 
op de weg 
die hij ons is voorgegaan. 
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VRIJDAG 1 APRIL 
 
 

Uw Liefde 
 
Vaak worstel ik met de vraag, 
Waar bent U vandaag? 
Meestal krijg ik dan een antwoord, 
Via Uw heilig Woord. 
Maar lang niet altijd, 
Dat U mij daar mee verblijdt. 
Vader dank U wel, dat U er bent voor mij, 
Dat U bent vernederd en verlost voor mij. 
HEER wat wonderlijk fijn dat U Uw Zoon gaf, 
Zelfs in het graf. 
Dat U hem op liet staan, 
Om de weg naar U te gaan. 
Wat bent U groot, ik hou van U, 
Voor altijd gisteren, morgen en nu! 
 
Maartje Duim, April 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00-19.00 uur vastenprik in het convent 
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ZATERDAG 2 APRIL 
 
Vastentijd  
Veertigdagentijd als vasten genoemd in de traditie 
Een tijd van overwegen en bezinnen van onze eigen conditie 
Een tijd van bedenken hoe het de Joodse mensen afging in de woestijn. 
Hoe Jezus als mensenzoon er bij aanwezig moest zijn 
Deels was het zijn eigen keuze, te moeten lijden als zondaar 
Hij wilde het lot voor ons mensen begaan 
Voor de minstbedeelden en armen bleef hij staan 
Niet Hij liet zich verleiden, maak van die stenen brood  
Spring van de tempelmuur en engelen beschermen je toch voor de dood. 
Nee Hij ging er niet op in en wilde zich er niet aan storen 
Hij liet zich door satan niet bekoren. 
Nee, Hij streefde niet naar aardse roem en macht 
Beriep zich steeds op de Hemelse Vader die op hem wacht. 
Zo geeft Hij ons de opdracht hier en laat ons weten 
Dat het goed is om ons te beroepen op ons eigen geweten  
Hier en daar eens te bezien  
Of het ook nog anders, beter kan misschien. 
Daarvoor is de vastentijd een bezinnende tijd, om te bedenken 
Hoe wij anderen vreugde en plezier kunnen schenken. 
Niet door over ons eigen ik te blazen of te willen vertellen 
Nee, gewoon door aandacht aan de ander te stellen. 
Laat ons zo beginnen aan de veertigdagen  
En God de Vader om genade vragen 
  
 Frans Maseland, 3 maart 2007 
 
 
 
 
ZONDAG LAETARE 3 APRIL 
 
Lezingen: 1 Samuël 16, 1b,6-7,10-13a 
  Psalm 23 
  Efeziers 5, 8-14 
  Johannes 9, 1-41 
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MAANDAG 4 APRIL 
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DINSDAG 5 APRIL 
 
40 dagen tijd 
om bij lijden stil te staan 
wat biedt God ons aan ? 
 
In deze tijd van stilte 
en gehoorzaamheid ? 
zijn liefde stuurt hij naar de aarde. 
 
Engelen zijn overal om ons heen 
willen wij ook nu nog 
zijn hulp aanvaarden ? 
 
Of zijn wij in ons computergestuurde 
Land niet meer instaat 
Om stil te zijn en juist dan 
Zijn stem te horen 
 
Geboren in de liefdesnacht 
opnieuw voor ons inleven gebracht 
stromen engelen 
naar de aarde toe. 
 
Nooit worden zij moe ons te omringen met 
Gods liefde, keer op keer 
zij geven mij kracht. 
 
Ik leer meer en meer 
te vertrouwen op hun aanwezigheid 
God laat mij zien 
wie hij werkelijk is. 
 
In liefdevolle krachten 
aan ons gegeven  durven wij het aan 
te nemen ? 
 
Ook heden ten dagen 
inspireert God ons 
om in stilte te zoeken 
naar de opening 
van zijn wezen. 
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WOENSDAG 6 APRIL 
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DONDERDAG 7 APRIL 

Advocaattiramisu met bitterkoekjes 
 
Ingrediënten voor 8 personen: 
• 2 dl sterke (espresso)koffie, afgekoeld  
• 16 bitterkoekjes  
• 2 dl slagroom  
• 1 zakje vanillesuiker  
• 50 gram suiker  
• 500 gram mascarpone  
• 1½ dl advocaat  
• 50 gram witte chocolade, geraspt  
 
Bereiding: 
 
1. Schenk de koffie in een schaal. Schep er de bitterkoekjes door en laat 

deze weken in de koffie.  
2. Klop ondertussen de slagroom met de vanillesuiker en de suiker stijf.  
3. Klop de mascarpone los en spatel voorzichtig de slagroom in twee 

porties erdoor. Spatel vervolgens de advocaat in een dun straaltje 
door het mascarponemengsel en roer dit glad.  

4. Neem de bitterkoekjes uit de koffie (de koffie wordt daarna niet 
meer gebruikt) en bekleed de bodem van een vierkante schaal (ca. 15 
x 15 cm) met de koekjes.  

5. Verdeel het mascarponemengsel over de bitterkoekjes en strijk het 
glad. 

6. Dek de schaal af met plasticfolie en laat de tiramisu minimaal 4 uur 
(maar bij voorkeur 24 uur) opstijven in de koelkast.  

7. Bestrooi de tiramisu voor het serveren met de geraspte chocolade.  
 
Tips: 
• Serveren: U kunt de tiramisu ook maken en serveren in 8 glazen in 

plaats van in één grote schaal. 
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VRIJDAG 8 APRIL 
 
Veertig-dagen-tijd 
 
Hoe kan ik mij bezinnen 
op uw grote liefde 
die u op de akker zaaide 
van ons bestaan. 
 
Veertig-dagen-tijd 
in een woestijn vol haat 
en meedogenloos geweld 
in ons bestaan. 
 
De stilte roept mij. 
Hij was in de woestijn 
En werd verzocht als geen 
Veertig-dagen-tijd. 
 
Heer geef mij meer 
Dan veertig dagen tijd, 
Geef mij telkens weer 
Bezinning. 
 
Dan mag ik beleven 
Die nieuwe morgen 
Van de opgestane Heer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00-19.00 uur vastenprik in het convent 
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ZATERDAG 9 APRIL 
 
Romeinen 8:31- 39 
 
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als god voor ons is, 
wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet 
heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, 
ons met hem niet alles schenken? 
 
 
God is voor ons 
De veertig dagen voor Pasen vormen een periode van bezinning, 
Van ernst en van ootmoed. Maar op z’n allerdiepst mogen we  
Juist in deze periode beleven dat God voor ons is.  
Hij keerde zich tegen zijn eindeloos geliefde zoon om te laten zien 
Wat er leefde in zijn hart: 'Ik ben voor jullie. Ik heb alles voor jullie over.' 
En als we ons dat eigen maken, dan kan er nog zoveel zijn in ons 
leven dat tegenzit, maar dan staat vooral dit recht overeind:'God is voor mij.' 
 
Here, U bent voor ons, wie zou er dan tegen ons zijn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONDAG JUDICA 10 APRIL 
 
Lezingen: Ezechiel 37, 12-14 
  Psalm 130 
  Romeinen 8,8-11 
  Johannes 11, 1-45 
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MAANDAG 11 APRIL 
 
Psalm 69:17 – 37 
 
Ik ben verzwakt, ik ben verwond, maar uw  hulp, o God, zal mij Beschermen. 
 
 
Verwond 
Altijd weer vind ik het bijzonder dat de Zoon van God ervoor gekozen heeft 
om Mens te worden en te delen in onze zwakheid. Steeds meer raak ik ervan 
onder de indruk dat de Psalmen zo heel echt de gebeden van Jezus waren.  
En ik bewonder zowel Jezus als de psalmdichter erom dat ze in hun zwakheid 
Toch altijd weer uitreikten naar de uitgestoken helpende hand van God. 
Het is waar: juist in je zwakheid leer je de kracht van God kennen. 
Dat leer je als je lang en liefdevol kijkt naar Jezus. 
 
Here, in mijn zwakheid wil ik uw kracht leren kennen. 
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DINSDAG 12 APRIL 
Middeleeuws appelgebak voor de vastentijd 
Recept voor valse Vis 
Voor een flinke taart, 12 tot 24 personen. Halveer de hoeveelheden voor een kleiner 
visje 

 

Voor het deeg 
500 gram bloem - 125 gram neutrale olie - 40 gram gemalen amandelen-3 deciliter 
water- 1 theelepel zout-Eventueel wat saffraandraadjes -Eventueel geschaafde of 
hele amandelen 

 
Voor de vulling 
3 appels (zonder klokhuis en schil)-90 gram (riet) suiker 
1 theelepel gember-!/2 theelepel kaneel 
½ theelepel saffraandraadjes -2 tot 4 plakken peperkoek, licht geroosterd en 
verkruimeld, of 40 tot 80 gram amandelen 

 

Voorbereiding 
Bereid het deeg door alle ingrediënten voor het deeg goed te mengen. De 
hoeveelheden zijn maar indicaties, het kan zijn dat je bloem of water moet 
toevoegen, afhankelijk van of het deeg te plakkerig of juist te korrelig blijft. Kneed tot 
er een homogeen deeg is gevormd, glad, elastisch en niet te plakkerig. Dek het goed 
af en laat een uurtje rusten in de koelkast. Haal het een half uur vóór het uitrollen 
weer uit de koelkast. De saffraan geeft het deeg, dat wat bleek blijft, een mooi 
kleurtje. Maak de vulling: doe alles in de blender. 

 

Bereiding 
Verwarm de oven voor op 200 grC. Verdeel het deeg in twee porties. Rol het eerst 
deel uit tot een ovaal. Snijd daar de vorm van een vis uit. Het is handig als je de vis nu 
op de bakplaat legt, dan hoef je hem straks niet meer te verplaatsen. Strooi wat 
paneermeel of geroosterd broodkruimel of bloem over de deeglap. Leg de vulling op 
de vis, houd afstand van de randen. Rol het tweede deel tot een ovaal en snijd daar 
een iets kleinere vis uit. Maak twee ronde gaten in de bovenste deeglap van de vis: 
één waar z’n oog zou zitten, en eentje in de buurt van z’n staart. Leg de tweede 
deeglap over de vulling, en vouw de rand van de onderste vis naar boven op het 
deksel. Druk goed aan. Als je wilt kun je de nepvis wat echter maken door met 
overgebleven deeg of geschaafde amandelen kieuwen en schubben te maken. Zet de 
vis in de midden van de oven, en bak hem in 45 tot 60 minuten gaar 

 

Serveren 
Je kunt deze vis zowel warm als koud serveren. In de vijftiende eeuw kwam deze vis 
tussen de echte vissen op tavel. Nu zouden we hem als dessert op tafel zetten, of bij 
de koffie geven. Deze appelpastei is pittiger van smaak dan de doorsnee appeltaart 
van vandaag, zeker als je peperkok in plaats van gemalen amandelen hebt gebruikt. 
 
Eet Smakelijk. 



- 33 - 
 
WOENSDAG 13 APRIL 

Veertig dagen 
 
woorden van Jezus 
gaan veertig dagen 
met ons mee 
 
vergezellen 
ons denken en doen 
veertig dagen aan één 
 
hechten zich 
ondanks 

alle uiterlijk vertoon 
aan hart en nieren 
 
woordeloos 
vormen ze 

maken het hart 
gevoelig 
voor vreugde 
filteren  
ze wat van waarde is 

 het overige 
mag aan ons 
voorbij gaan 

tekst: Aukje Wijma. 
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DONDERDAG 14 APRIL 
 

Het kan! 

Wij willen dat het zo is. 
Wij hopen dat het zo wordt. 
Wij denken dat het niet kan. 
Wij zingen dat het zal zijn. 
 
En als er liefde is, 
dan zal het, al kan het niet. 
Dan kan het omdat het moet. 
Omdat het zó niet meer kan. 

tekst: Huub Oosterhuis  uit: Het Lied van de Aarde 
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VRIJDAG 15 APRIL 
 
Orde scheppen 
 
De tijd voor Pasen is vanouds een tijd van verootmoediging:  inkeer tot je 
zelf, spijt betuigen voor wat er mis ging en bezinning, rondom het leven van 
Jezus.  Je kunt het vergelijken met de grote schoonmaak : je huis met 
bezemen keren.  Orde op zake stellen.  
Rond de uittocht uit Egypte gebeurde dat ook: het hele huis moest 
schoongemaakt worden van broodkruimels en gist. Nog steeds gebeurt dat 
rondom Pasen in Joodse huizen. 
 
Schoonmaken en opruimen: het is goed voor je innerlijke huishouding.  
Het kan ook betekenen: eindelijk eens toekomen aan wat je al heel lang op je 
lijstje hebt staan. Aandacht geven aan iemand, een kaartje sturen, dat ene 
telefoontje niet uitstellen. Orde scheppen in je relaties. 
 
Stuur deze week ook eens iemand een kaartje met een woord van 
bemoediging  of dank. 
 
Uit: Geloof, Hoop en Liefde  
40 dagen van de PKN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00-19.00 uur vastenprik in het convent 
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ZATERDAG 16 APRIL 
 
Vader, vergeef het hun………….. 
Houd vol, vecht door: God steekt Zijn handen uit;  
alleen door Zijn kracht kun je overwinnen. 
Hij geeft je moed, opnieuw te beginnen,  
kijk niet meer om, maar kijk alleen vooruit. 
 
Vergeet niet, dat Gods Zoon Zijn leven gaf  
voor mensen, die het elke dag verknoeien;  
toch blijft Hij Zich met ons bemoeien,  
zelfs als wij ontrouw zijn e n zwak en laf. 
 
Denk aan Goede Vrijdag; weet het goed 
hoe Christus helse smarten heeft geleden 
voor jou, voor mij. Hoor, hoe Hij heeft gebeden:  
“Vader vergeef hem, want het weet niet, wat hij doet.” 
Uit: De vogel van het woord Nel Benschop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONDAG PALMARUM 17 APRIL 
 
Lezingen: Matteus 21,1-11 
  Jesaja 50, 4-7 
  Psalm 22 
  Fillipenzen 2, 6-11 
  Matteus 26, 14-66  
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MAANDAG 18 APRIL 
 
Naar een oud springversje… 
 
Witte dromen, zwarte dromen: 
wie kan in de hemel komen? 
De hemel is gesloten, 
de sleutel is gebroken: 
Goddank, dat de  Zoon van de timmerman 
ook deze sleutel maken kan 
Laat doorgaan, laat doorgaan, 
miljoenen zullen volgen. 
 
Witte mensen, zwarte mensen 
komen aan van alle grenzen; 
De Hemeldeur staat open 
de zegels zijn verbroken. 
Goddank,  dat de Zoon van de timmerman 
ook deze deur weer openen kan. 
Laat doorgaan, laat doorgaan,  
Wie wil mag Jezus volgen. 
 
Witte kleren, zwarte kleren, 
vuur zal al het vuil verteren;  
De gouden poort is open, 
en wordt nooit meer gesloten. 
Goddank, dat de Zoon van de timmerman, 
ontsluit, wat niemand openen kan. 
Laat doorgaan, laat doorgaan, 
want Christus  Zelf wil vóórgaan! 
 
Uit: Gouddraad uit vlas.  Nel Benschop 
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DINSDAG 19 APRIL 

 
Er is niets………. 
 
Er is niets dat ons redt  
dan Christus lijden. 
Niets dat ons troosten kan  
dan Zijn verdriet. 
Soms worden we overvallen door Gods wonderen. 
Al zag ik God  vaak niet,  
Hij hield niet op naar mij te kijken. 
Muren om je hart maken je leven tot een gevangenis. 
 
Uit: Verborgen bloemen Nel Benschop 
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WOENSDAG 20 APRIL 
 
Lichtstralen op de lijdensweg. 
 
Daar, op de berg der heerlijkheid, “ 
heeft God gesproken: “Daar zij licht!” 
Het straalde van Zijn aangezicht,  
omhulde Jezus, wereldwijd. 
 
En wéér beval God: “Daar zij licht!”  
en ’t  stroomde over  Jezus ‘ hoofd;  
de nardus geurde, Wie gelooft  
ziet God Zelf in het aangezicht. 
 
Daarna sprak God weer: “Daar zij licht!”  
En bij de intocht in de stad  
viel licht met palmen op Uw pad  
en zong men psalmen van het Licht. 
 
Die nacht in de olijven hof 
 sprak God nog eenmaal:”Daar zij licht!” 
Een engel droogde Uw gezicht  
van bloed en tranen, zweet en stof. 
 
Maar na het donker van ’t gericht,  
de nacht van Golgotha, het graf,  
sprak God: “ Licht, daal naar d’aarde af !  
Sta op Mijn Zoon, en kom in ’t licht! 
 
Uit: Hemelhoog en aarde diep.  Nel Benschop 
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WITTE DONDERDAG 21 APRIL 

Iedere dag zo heel gewoon, 
onze eigen drank en spijze, 
we beschouwen het als loon, 
verdient op onze eigen wijze.  

Maaltijd aan tafel met gezin, 
bidden en danken, voor en na, 
snel "Hap-slok" daar tussenin, 
afwas, bestek weer in de la.  

‘t Wordt een rythe iedere dag 
bezinning is er niet meer bij, 
ieder weet wat hij eten mag, 
na danken is ieder weer vrij.  

Toch was het een heel ander maal. 
Op die avond in Jeruzalem. 
Jezus met Zijn apostelen in die zaal 
En één daarvan verloochende Hem.  

Hij wíst van spot, hoon en lijden. 
Van pijnen die Hij moest doorstaan. 
Hoe Hij tegen satan moest strijden. 
Hij heeft alles voor ons ondergaan.  

Daarom, als wij  aan tafel eten, 
heel gewoon op doordeweekse dag, 
laten we dan eens niet vergeten, 
even stil te staan bij "Witte Donderdag".  

In 't gedenken van onze zegeningen, 
't hoeft niet "gebroken brood en wijn" 
en in allerlei andere dingen, 
kan het ook al Avondmaal zijn.                       
EGBERT JAN VAN DER SCHEER.        
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GOEDE VRIJDAG 22 APRIL 
 
Een lied , bekend geworden door de Matteus Passion van J. S. Bach                         
 
O hoofd vol bloed en wonden, 
bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden, 
uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk 
en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
Ik groet U vol ontzag. 
 
O hoofd zo hoog verheven, 
o goddelijk gelaat, 
waar werelden voor beven, 
hoe bitter is uw smaad! 
Gij, eens in 't licht gedragen, 
door engelen omstuwd, 
wie heeft U zo geslagen 
gelasterd en gespuwd? 
 
O Heer uw smaad en wonden, 
ja alles wat Gij duldt, 
om mij is het, mijn zonden, 
mijn schuld, mijn grote schuld. 
O God ik ga verloren 
om wat ik heb gedaan, 
als Gij mij niet wilt horen. 
Zie mij in liefde aan. 
 
Houdt Gij mij in uw hoede, 
Gij die uw schapen telt, 
o bron van al het goede, 
waar uit mijn leven welt. 
Gij die mijn ziel wilt laven 
met liefelijke spijs, 
Gij overstelpt met gaven 
tot in het paradijs. 
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 Ik dank U o mijn vrede, 
mijn God die met mij gaat, 
voor wat Gij hebt geleden 
aan bitterheid en smaad. 
Geef dat ik trouw mag wezen, 
want Gij zijt trouw en goed. 
Ik volg U zonder vrezen 
wanneer ik sterven moet. 
 
Wanneer ik eens moet heengaan 
ga Gij niet van mij heen, 
laat mij dan niet alleen gaan 
niet in de dood alleen. 
Wees in mijn laatste lijden, 
mijn doodsangst, mij nabij. 
O God, sta mij terzijde, 
die lijdt en sterft voor mij. 
 
Wees Gij om mij bewogen 
en troost mijn angstig hart. 
Voer mij uw beeld voor ogen, 
gekruisigde, uw smart. 
Dan zal ik vol vertrouwen, 
gelovig en bewust, 
uw aangezicht aanschouwen. 
Wie zo sterft, sterft gerust. 
  
Liedboek voor de Kerken Gezang 183 / Zie ook: Gezangen Voor Liturgie nr. 
511 
 
 
 
 
 
 
17.30 – 18.30 uur vastenprik in het convent. 
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STILLE ZATERDAG 23 APRIL 
 
Een dag van verwarring, wanhoop en teleurstelling? 
Of meer een dag van verwachting, hoop en blij uitzien? 
Hoe zullen Jezus’ volgelingen deze dag hebben ervaren?  
En hoe ervaren wij deze dag? 
Misschien ben je/ bent u ook wel verward, wanhopig of teleurgesteld.  
Misschien lijkt het voor jou/ u ook wel net alsof Jezus dood is… 
Of misschien heb je/ hebt u juist het idee heel dicht bij hem te leven  
en zie je verwachtingsvol uit naar Zijn wederkomst… 
Hoe je/ u Jezus ook ervaart, misschien is het goed om op deze dag stil te staan 
bij Zijn dood.  
Jezus ‘ heeft namelijk veel te betekenen voor ons. 
Het is meer dan de moeite waard stil te staan bij deze bijzondere dag.  
Dat kun je/ kunt u zelf doen, 
maar dat kunnen we ook samendoen met jong en oud tijdens een 
Paasnachtviering.  
En is het dan niet vreemd om Jezus’ dood te vieren?  
Bedenk dan maar eens wat Jezus’ dood voor jou/ u betekent  
en wat er op de Paasmorgen gebeurde. 
 
ZONDAG 24 APRIL PASEN 
 
Lezingen : Handelingen 10, 34-43 
  Psalm 118 
  Kolossenzen 3,1-4 
  Johannes 20, 1-9 
 
 Dit is de dag die u gemaakt hebt!: vreugde als zonlicht over ons mensen. 
Toegang tot leven, bestand tegen het donker, tegen de vernielende dood. 
Deze dag staat uw zoon  ons voor ogen, uw eerste, uw liefste! Zijn opstanding 
vieren wij als een belofte voor  ieder.  Waar vragen het winnen,waar twijfel 
en ongeloof ons op een afstand houden, dring dan door tot ons hart met uw 
levenwekkende Geest. Overtuig ons ervan dat de  schepping mag herademen, 
dat uw liefde voor ons zich door de nacht niet laat  weerhouden.  
Wek ons en zet ons op onze voeten, om Hem, Jezus Messias. 
 
(Sytze de vries) 
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           Zalig Pasen toegewenst. 


