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Beste diakenen en leden van de zwo- en zendingscommissies,

Uit liefde voor jou. Dat is het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie dit jaar. Dit thema kom je op verschillende plekken tegen:
•   Bij The Passion, die op Witte Donderdag wordt uitgezonden door KRO-NCRV, in samenwerking met de Protestantse Kerk;
•   Bij The Passion 40daagse, waar gemeenten door heel Nederland aan meedoen door het organiseren van een concert en een paaswake;
•    Bij de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, waarover je in dit magazine alles kunt lezen. 
Zo is alles in deze periode met elkaar verbonden. Wat je als gemeente ook organiseert, het thema komt steeds terug.

Zeven weken, zeven projecten
Zoals altijd bieden we voor elke week van de Veertigdagentijd een project aan. Dit jaar zijn het projecten uit Zambia, Palestina, Bangladesh, 
Moldavië en Nederland. Het project in Moldavië is het paasproject en tegelijkertijd het hoofdproject van de 40dagentijdcampagne van  
Kerk in Actie. Je leest hierover meer op pagina 6.  De overige projecten worden kort beschreven op de weekpagina’s.

Inspiratieteksten
Hier vind je ook inspiratieteksten en liturgiesuggesties. De theologische leidraad voor de Veertigdagentijd is, net zoals in de rest  
van het jaar, het oecomenisch leesrooster. In dit magazine vind je voor elke zondag een handreiking waarin de tekst uit het rooster 
wordt verbonden aan het thema Uit liefde voor jou.

Meer info
Met dit magazine reiken we een opzet aan waarmee je de Veertigdagentijd kunt invullen. Je kunt alle weken meedoen, maar natuurlijk 
ook de weken uitkiezen die je bijvoorbeeld vanwege de collecte het meest aanspreken. Op kerkinactie.nl/40dagentijd vind je meer 
achtergrondinformatie, tips en materialen, zoals collecteflyers en -sheets.

We hopen dat dit magazine je helpt en inspireert en wensen je een gezegende Veertigdagentijd!

Kerk in Actie

22 FEB - 6 APRIL 2023

COLOFON 

Kerk in Actie | Postbus 456 | 3500 AL Utrecht 

T (030) 880 14 56 | E info@kerkinactie.nl 

I www.kerkinactie.nl | NL89 ABNA 0457 457 457

Samenstelling: Mathilde Schouwstra

Redactie: Iwan Dekker, Florette Koning, Heleen Platschorre,  

Marleen de Sterke, Tineke van der Stok, Riejan de Winter

Fotografie: Studio Daikiri (Moldavië) en iStock

Vormgeving: Robin Sala

Drukwerk: De Groot, Goudriaan

MAGAZINE 40DAGENTIJD 2023  |  32  |  KERK IN ACTIE

UIT LIEFDE VOOR JOU
Uit liefde voor jou: woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat ‘t je echt om die ander te  
doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor 
mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat 
we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan  
mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in actie. Doe je mee?

mailto:info%40kerkinactie.nl?subject=
http://www.kerkinactie.nl


Gebed
Onderweg naar uw Koninkrijk
en in het spoor van Jezus Christus
raken wij de weg soms kwijt.

Geef ons de tijd
om even stil te staan,
ons te bezinnen.

Weten wij nog waar het u om begonnen was?

Zijn wij nog trouw aan de van u ontvangen gaven?

Zien wij met liefde naar elkaar?

Drinken wij nog uit uw bron?

Zuiver onze blik o God,
dat wij niet voor onszelf verborgen blijven.
Zuiver ons hart,
dat het niets wil dan uw gerechtigheid.

Eeuwige, gun ons een moment
om even stil te staan,
ons te bezinnen.
Amen

Hette Domburg 
Uit: Help ons U te vinden. 101 nieuwe gebeden. Protestantse Kerk 2016

Liederen
• Create in me a clean heart - Lied 51b
•  Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft - 

Lied 537
•  Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven - 

LIed 976
• Wat vraagt de Heer nog meer van ons - Lied 992
•  Door liefde sterk bewogen - Liederen & gebeden 

uit Iona & Glasgow 16

Gebed
God van de gerechtigheid die uw Woord nakomt,
die ons de aarde geeft
om haar in liefde te dienen en te bewaren,
zegen onze oren om uw bedoelingen te verstaan
en te horen wie uit het onrecht in de wereld een 
beroep op ons doen.
Zegen onze handen om van u te ontvangen wat wij 
nodig hebben,
om anderen nabij te kunnen zijn en te bemoedigen.
Zegen onze ogen om uw ontferming over ons te zien
en zo in barmhartigheid mensen op te merken.
Zegen onze voeten om in de navolging van Christus
gerechtigheid en vrede te brengen,
opdat mensen hoop vatten en weer vertrouwen 
vinden.

Barend Wallet  
Uit: Help ons u te vinden. 101 nieuwe gebeden. Protestantse Kerk 2016

Liederen
•  Zet nooit uw hart op geld of goed - Psalm 62: 6
• In de bloembol is de krokus - Lied 982
•  Wees goed voor deze aarde - Geroepen om te 

zingen 107
•  Gij die doet groeien, Psalm 145c  - Psalmen 

anders
•  Van God is de aarde, Psalm 24 - Verzameld 

Liedboek

Uit liefde voor jou
Over de 40dagentijdcampagne
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De 40dagentijdcampagne bestaat dit jaar uit een aantal 
onderdelen die los van elkaar, maar ook goed in samen
hang georganiseerd kunnen worden. Op een rijtje:
•   Zeven zondagen  Rond het thema en rond de collecten 

uit het landelijke collecterooster van de Protestantse 
Kerk en Kerk in Actie zijn er voor elke zondag korte 
inspiratieteksten, liederen en gebeden beschikbaar.  
De teksten en liederen kunnen worden gebruikt als 
input om zelf aan de slag te gaan met het thema.

•   Vastenactie  De vastenactie is dit jaar een van de 
mogelijkheden om als gemeente in actie te komen.  
De vastenactie is onderdeel van de veertigdagentijd
kalender. Bestel de kalender als gemeente, leef samen 
toe naar Pasen en steun het hoofdproject van de 
40dagentijd: het werk onder kwetsbare mensen in 
Moldavië. Lees meer op pagina 25.

•   Ook dit jaar kun je als gemeente weer een Passionkruis 
aanvragen, in combinatie met een concert. Bij het  
kruis ontvang je een uitgebreid pakket met materialen 
om rond het kruis een aantal inspirerende activiteiten  
te organiseren. Je kunt bijvoorbeeld, aansluitend bij  
het jaarthema Aan tafel!, een soepactie organiseren.  
Lees meer op pagina 8.

In alle activiteiten staat het thema Uit liefde voor jou 
centraal. Op Witte Donderdag is dit ook het thema  
van The Passion. Zo valt alles wat je als gemeente in  
deze periode organiseert onder dezelfde noemer.   
Een herkenbaar geheel, zowel voor gemeenteleden als 
voorbijgangers die even willen aanhaken.

Uit liefde voor jou. In de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie staat alles in het teken 
van dit thema. En we verbinden het meteen ook met het jaarthema van de Protestantse 
Kerk: Aan tafel! Beide thema’s vormen een prachtige combinatie, want als ergens de 
woorden Uit liefde voor jou realiteit worden, dan is het wel aan de Tafel van de Heer. 
Daarom neemt ‘de tafel’ in deze campagne een centrale plek in. 

ASWOENSDAG - 22 FEBRUARI
De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Op deze dag kun je 
een askruisje op je voorhoofd laten aanbrengen. Dit kruisje 
tekent je als volgeling van Jezus en richt je op Gods Koninkrijk.  
De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning op weg naar Pasen, 
het belangrijkste feest van van de kerk. Veertig dagen lang 
bereiden we ons voor op het feest van de opstanding van Jezus. 
We laten onze dagelijkse beslommeringen los en volgen Jezus 
op zijn weg naar Pasen. Vasten en van betekenis zijn voor onze 
naasten kan ons daarbij helpen.

In de bijbellezing op Aswoensdag staat de Bergrede centraal: 
een lange toespraak waarin Jezus doorvraagt en allerlei vrome 
gewoonten doorprikt. Dit alles met één doel: focus niet op wat  
jij vindt en op wat je vanuit jouw geloof allemaal moet doen, 
maar op Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid.

BIDDAG - 8 MAART
Op de tweede woensdag in maart viert de Protestantse Kerk 
als vanouds Biddag voor gewas en arbeid. Biddag is een dag 
die ons erbij bepaalt dat we het gebed broodnodig hebben. Een 
dag ook die de gemeente wil aanzetten tot gebed – voor gewas 
en arbeid, voor de intense nood in de wereld en voor zoveel 
meer. Over het grote belang van het gebed voor de christelijke 
gemeente schreef dr. K.H. Miskotte ooit prachtig in zijn boekje 
De weg van het gebed: ‘De gemeente van Christus is een 
biddende gemeenschap; in het gebed wordt haar antwoord 
openbaar op het Woord van God dat haar heeft geschapen; 
daarom is het gebed als dankzegging en aanbidding, als 
belijdenis en voorbede, als regelmatig vragen en aanroeping 
in de nood, als verhaal van vrede en als kreet uit de diepte, 
het meest onvervreemdbaar kenmerk van het kerk-zijn.’ In de 
samenkomsten van de gemeente bidden we gezamenlijk tot God 
en worden we gestimuleerd om het gebed vol te houden als we 
weer de wereld in gezonden worden. 

We verbinden dit thema ook met het jaarthema 
van de Protestantse Kerk: Aan tafel. Beide 
thema’s vormen een prachtige combinatie,  

want als ergens de woorden Uit liefde voor jou 
realiteit worden, dan is het wel aan de Tafel 
van de Heer. Daarom neemt ‘de tafel’ in deze 

campagne een centrale plek in. 



MAGAZINE 40DAGENTIJD 2023  |  76  |  KERK IN ACTIE

Jong en oud helpen elkaar
Door de grote werkloosheid en armoede in Moldavië 
kunnen veel gezinnen de touwtjes niet aan elkaar 
knopen. Een groot deel van de beroepsbevolking werkt 
daarom in het buitenland. Jongeren en ouderen blijven 
achter en hebben geen familie om op terug te vallen. De 
eenzaamheid is groot. Kerk in Actiepartnerorganisatie 
Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kleine 
kerken op het Moldavische platteland in het opzetten van 
hulpprogramma’s voor kwetsbare ouderen. Voorgangers 
krijgen een training en activeren jongeren in de kerk om 
ouderen in het dorp te bezoeken, boodschappen voor hen 
te doen en tijd te nemen voor een praatje. Dat werkt aan 
twee kanten: zo zijn jong en oud wat minder alleen!

Wat betekent dit project voor Pavel en Milasia?
Pavel (18) en Milasia (98) wonen allebei in Parcova, 
een klein dorp in het noorden van Moldavië. Twee 
keer per week helpt Pavel Milasia met klusjes in huis, 
boodschappen en de was. Er is altijd tijd voor een 
gesprekje. 

“De ouderen hier in het dorp hebben een klein pensioen, 
geen geld om bijvoorbeeld warme kleding te kopen en 
ook geen kinderen om op terug te vallen. Daarom helpen 
wij hen met onze jeugdgroep van de kerk. Ik bracht eens 
boodschappen naar een oude vrouw. Ze was nog blijer 
met ons bezoek dan met de spullen. ‘Een praatje met 
jullie maakt mijn hele dag goed, nu geloof ik weer in de 
dag van morgen’ zei ze. Ik vind het fijn dat ik de ouderen 
kan helpen. Ze voelen als grootouders voor me. Dan 
wil je toch niet dat ze alleen zijn? Hoewel veel van mijn 
vrienden naar het buitenland vertrekken omdat daar de 
lonen veel hoger zijn, heb ik besloten om te blijven. Ik wil 
‘vechten’ voor betere omstandigheden voor de mensen 
in mijn land. Volgens mij kan dat alleen maar door hard 
werken en gemotiveerd zijn om iets te willen veranderen 
aan de situatie hier. Verandering begint altijd bij jezelf.” 
Pavel Rotaru (18), jongere in Parcova

“Ik ben geboren in ‘GrootRoemenië’, in de tijd dat 
Moldavië nog bij het koninkrijk Roemenië hoorde. Op 
school heb ik zeven klassen doorlopen. Geschiedenis en 
wiskunde waren mijn lievelingsvakken. In mijn lange 
leven heb ik veel meegemaakt. Moeilijke dingen, zoals 
het overlijden van mijn broer in de Tweede Wereldoorlog, 
verschillende crises in het land en dat ik nooit kinderen 
heb gekregen. Maar ik heb ook zoveel moois gezien: 
bergen met eeuwige sneeuw, prachtige landschappen. Ik 
besef altijd weer dat er niets belangrijkers in het leven is 
dan gelukkig zijn. Daarom probeer ik altijd het goede te 
zien. Ik geloof in God en ik dank Hem voor alles wat ik 
heb. Zonder Hem kan ik geen stap zetten. Ik ben heel 
dankbaar voor de hulp van de jongeren. Ze helpen me 
met boodschappen, klusjes, de was en nemen de tijd voor 
me. Mijn dag is dan altijd de moeite waard!” 
Milasia Cucoara (98), oudere in Parcova

HOOFDPROJECT 40DAGENTIJDCAMPAGNE

“Nu geloof ik 
weer in de dag 
van morgen”

Help de ouderen 
van Moldavië
•  20 euro: een jongere kan een maand lang de 

was doen van een oudere
•  30 euro: een oudere krijgt een hulppakket met 

dagelijkse boodschappen

Meer lezen: kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

Jong en oud  
tegen eenzaamheid  

in Moldavië

http://kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie
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Traditiegetrouw organiseert de KRONCRV, in samen
werking met de Protestantse Kerk, op Witte Donderdag 
The Passion. Voorafgaand hieraan is er The Passion 
40daagse: gemeenten in heel Nederland organiseren 
tijdens de Veertigdagentijd kleinschalige, persoonlijke 
concerten en paaswakes waarbij je even stil kunt worden. 
De wake wordt   door de Protestantse Kerk met ideeën en 
materialen ondersteund  door de kerken zelf ingevuld. 

wijk wordt gelopen.De bijgeleverde persberichten kun je 
gebruiken om mensen uit te nodigen. 

Soepactie 
Nieuw dit jaar is de soepactie. Aansluitende bij het jaar
thema van de Protestantse Kerk (Aan tafel!) kun je als 
onderdeel van de paaswake soep uitdelen. Door bezoekers 
een beker warme soep aan te bieden,  maak je makkelijk 
even contact. De voorgedrukte tekst op de beker, Uit liefde 
voor jou, nodigt uit tot een praatje. Je kunt de bekers, samen 
met de andere paaswakematerialen, eenvoudig bestellen.

Met The Passion 40daagse kun je het verhaal van Pasen op een aantrekkelijke en  
laag drempelige manier delen in je dorp, stad of wijk. Heeft jouw gemeente al een  
kruis gereserveerd?

Doe mee met  
The Passion 40daagse

Het aansluitende concert wordt gegeven door artiesten die 
verbonden zijn aan Zingen in de Kerk. Als je een concert 
boekt, krijg je een replica van het Passionkruis te leen.

Passionkruis
Nadat The Passion 40daagse in 2021 door de 
coronamaatregelen moest worden afgelast, kon het event 
in 2022 wel doorgaan. Maar liefst 12 kleine Passionkruizen 

reden in speciale bakwagens het land door en werden op 
zo’n 80 plaatsen voor 2 dagen uitgeladen om een concert 
of paaswake luister bij te zetten. In Zevenbergen plaatste 
de gemeente het kruis midden in het centrum bij de kerk, 
waardoor er veel winkelend publiek en cafébezoekers op 
afkwamen. ‘s Avonds werd het verlicht met honderden 
kaarsen in jampotten. De mensen bleven tot midden in 
de nacht bij het kruis langskomen. The Passion 40daagse 
werd hier een groot succes en werkte zichtbaar verbindend 
tussen de verschillende gemeenten en de mensen uit het 
dorp. In Scherpenzeel kreeg Goede Vrijdag betekenis door 
een onvergetelijke afsluiting van het concert. Na afloop 
vormden alle bezoekers een indrukwekkend stille kring 
rondom het kruis op het kerkplein.

Paaswake
Je kunt tijdens The Passion 40daagse een concert óf een 
concert en paaswake organiseren. De paaswake vindt 
buiten plaats, bijvoorbeeld bij de kerk of op het dorpsplein. 
Je ontvangt een draaiboek en downloads om de paaswake 
te kunnen organiseren. Je kunt uit het draaiboek de 
onderdelen kiezen die je wilt inzetten. Je kunt natuurlijk 
ook zelf elementen toevoegen. Het is overigens niet de 
bedoeling dat er met het Passionkruis door dorp, stad of 
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Op zingenindekerk.nl lees je meer over The Passion 
40daagse. Je vindt er onder andere een overzicht  

van de artiesten die jouw gemeente (gratis)  
kan boeken voor een concert.

AanmeldenAanmelden

http://zingenindekerk.nl


40dagentijdcollecte Kerk in Actie
Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder 
ouders (zending) 

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. 
Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als 
gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor 
deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren 
verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze 
kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in 
Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om 
te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind 
om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

Weekactie vasten

Bid deze week voor iemand in je omgeving die je 
rust en vrede toewenst.
Lees meer op pagina 25

Wat betekent dit project voor Loveness?

Sinds het overlijden van haar ouders zorgt Loveness 
voor haar broertjes en zusjes. Eerst ploeterde ze 
alleen: “Ik had geen studieboeken, voedsel, dekens. 
Ik verdiende wat met klussen, maar onvoldoende 
om rond te komen. Schoolgeld betalen werd steeds 
lastiger.” Loveness kreeg een verkooptraining.  
Ze runt nu een bedrijfje in huishoudelijke spullen. 
“Het heeft me erg geholpen. Mijn gezondheid is 
verbeterd. Het lukt nu om drie maaltijden te koken 
en het schoolgeld voor mijn broertjes en zusjes te 
betalen.” Loveness wordt ondersteund door een 
maatje uit de kerk. Ze staat er niet meer alleen voor.

Liederen

• Een mens te zijn op aarde - Lied 538
• Om voor elkaar te zijn uw oog en oor - Lied 973
• Zoek eerst het koninkrijk van God - Hemelhoog 88
•  Door liefde sterk bewogen - Liederen & gebeden 

uit Iona & Glasgow 16
•  Geef ons moed - Liederen & gebeden uit  

Iona & Glasgow 24

Gebed

Lieve God,
er zijn voor elkaar
als het goed gaat
als het minder gaat
het klinkt zo gewoon.

Er zijn omdat je geeft om de ander
wat is dat toch bijzonder
wat is het soms toch zwaar
ontvangen van de ander
wat is dat toch bijzonder
wat is het soms toch zwaar.,

God,
of we nou hulp nodig hebben of hulp bieden
we kunnen Uw hulp niet missen
wees met ons.
Amen

Uit: Medemens 1, Kerk in Actie

Inspiratietekst  - Matteüs 4:1-11

Jezus in de woestijn: een tekst die vaak op het 
rooster staat aan het begin van de Veertigdagentijd. 
Een tekst die alle franje, voor zover die er nog 
was, laat verdwijnen. Vasten, je 40 dagen inkeren, 
is niet zomaar iets om erbij te doen. Het betekent 
je terugtrekken en toewijden, de woestijn in. In 
Matteüs 4 betekent het zelfs nog meer. Tot driemaal 
toe wordt Jezus op de proef gesteld in een poging 
van zijn tegenspeler om Hem af te brengen van zijn 
missie. Maar Jezus weet waarvoor Hij is gekomen 
en laat zich niet van de wijs brengen. Tot drie keer 
toe dient hij de duivel van repliek en vertelt hem 
naar wie Hij werkelijk wil luisteren. Wie denkt aan 
dit verhaal en de weg die Jezus na Matteüs 4 nog 
verder gaat beseft dat ‘Uit liefde voor jou’ geen 
goedkope woorden (kunnen) zijn, maar een zinnetje 
dat uitdrukt dat iemand daadwerkelijk een weg voor 
je is gegaan. 

ZONDAG 26 FEBRUARI
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Zondag 1 Veertigdagentijd
Uit liefde voor jou - Zambia

10  |  KERK IN ACTIE

Kijk op kerkinactie.nl/40dagentijd 
voor meer suggesties, materialen en 

informatie over de het project.



40dagentijdcollecte Kerk in Actie
Palestina - Samen bijbellezen opent 
deuren (voorjaarszending)

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeen-
schap in het Heilige Land: minder dan 2 procent 
van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het 
werk van verschillende organisaties in Palestina die 
lokale gemeenschappen ondersteunen, zowel bij 
bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden 
krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: 
ze passen het toe in hun eigen leven en worden 
actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen 
in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

Wat betekent dit project voor Marjam?

“Ik kom uit een traditioneel-christelijke familie uit 
Palestina, maar had de Bijbel nog nauwelijks van 
binnen gezien. Hoewel ik naar een christelijke 
school ging, raakte de kerk nogal op de achter-
grond. Bij mijn vriendin Layla is dat totaal anders. 
Ze haalt veel wijsheid uit de Bijbel. Sinds ze me 
meenam naar een bijbelstudie in de kerk is mijn 
leven veranderd. De bijeenkomsten sluiten goed 
aan bij de dagelijkse realiteit en zijn altijd informeel. 
We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu mijn grote 
voorbeeld. Ik ben er iedere week bij!”

Inspiratietekst - Matteüs 17:1-9

Dat moet een indrukwekkend gebeurtenis geweest 
zijn voor Petrus, Jakobus en Johannes. Opeens zijn 
ze getuige van een heilig moment waarop Jezus 
twee groten uit de geschiedenis van Israël ontmoet: 
Mozes en Elia. Petrus probeert grip te krijgen op 
wat er gebeurt en stelt voor drie tenten op te zetten. 
Maar nog voordat hij is uitgesproken, klinkt er een 
stem uit de hemel, die bevestigt dat Jezus de Zoon 
van God zelf is. Naast de serieuze ondertoon van 
week 1, die laat zien dat vasten ergens om gaat, 
laat Matteüs 17 zien dat de weg van Jezus naar 
Jeruzalem ook een heilig gebeuren is. Een zaak 
van God zelf. De aanwezigheid van Mozes en Elia 
onderstreept het belang van de weg die Jezus zal 
gaan. Hier wordt heilige geschiedenis geschreven. 
Matteüs herinnert ons eraan dat we in de kerk op 
heilige grond staan: het gaat daadwerkelijk ergens 
om. ‘Uit liefde voor jou’ kunnen zo woorden worden 
die we in verbondenheid met de Heer van het leven 
uitspreken. 

ZONDAG 5 MAART
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Weekactie vasten

Laat de pakketbezorger deze week jouw deur eens 
overslaan. De gemiddelde verzendkosten van een 
pakketje zijn € 3,95. Spaar deze week € 11,85  
(3 x € 3,95) voor Moldavië.
Lees meer op pagina 25.

Liederen

• Christus naar wie wij heten - Lied 544
• Lees je bijbel bid elke dag - Hemelhoog 382
• Laat zo je licht maar schijnen - Hemelhoog 685
•  Wat doe ik nu ik Christus ken - Liederen ter 

bemoediging 38
• Heer, het is goed - Zingende gezegend 46

Gedicht
 
Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.

Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.

Andries Govaart 
Uit: Liedboek p. 1325

Gebed

Tekens van hoop
Kijk vooral naar de tekens van hoop
en de signalen van vertrouwen.
Volg de weg van de gerechtigheid,
en een spoor van liefde zal de aarde
opnieuw bewoonbaar maken.
Morgen kun je beginnen.
De Bron van leven stroomt altijd door.

Jurjen Beumer
Uit Medemens 3. Kerk in Actie

Zondag 2 Veertigdagentijd
Uit liefde voor jou - Palestina
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Kijk op kerkinactie.nl/40dagentijd 
voor meer suggesties, materialen en 

informatie over de het project.



40dagentijdcollecte Kerk in Actie
Nederland - Omzien naar gevangenen 
(binnenlands diaconaat) 

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd 
en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. 
Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig 
naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)
gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een 
helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in 
Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland 
waarbij wordt omgezien naar gevangenen en 
hun familie, gevangenen worden bezocht tijdens 
hun detentie en hen een nieuwe kans in de 
maatschappij wordt geboden.

Weekactie vasten

Zet deze week de thermostaat (nog) een graadje 
lager. Elke graad lager bespaart ongeveer 7 procent 
verwarmingskosten. Spaar deze week € 6 (€ 1 per 
vastendag) voor Moldavië. Lees meer op pagina 25.

Wat betekent dit project voor Chris?

“In de gevangenis was er niemand die me kon 
helpen. Ik was alles kwijtgeraakt: mijn vrouw, mijn 
familie, mijn bezittingen. Heel mijn leven was weg. 
Al snel kwam vrijwilliger Jan me bezoeken. Ik dacht 
‘Wie is er nu zo gek om naar de bajes te komen om 
met mij te praten?’. Dat luisterende oor, zonder enig 
oordeel. Echt, ik weet niet wat ik zonder die goede 
gesprekken had gemoeten. Jan gaf me moed om 
door te gaan, ik ervaarde dat er van me gehouden 
werd buiten de gevangenis, hoe dan ook.”

Liederen

• Heer, ik kom bij U - Lied 891
• Brood zal ik geven - Lied 1007
• Had jij geweten wat God geeft - Op vleugels 67 
•  Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak - Het liefste lied van 

overzee II-26
•  Jezus roept hier mensen samen - Liederen & 

gebeden uit Iona & Glasgow 20

Gebeden

Hemel op aarde
Menslievend God, wat is het goed om te weten dat  
U altijd bij ons bent.
Help ons om er te zijn voor anderen.
Vooral voor de mensen waarin U zich het meest herkent:
de hongerigen en dorstigen,
de vreemdelingen en armoedzaaiers,
de zieken en gevangenen - 
mensen die wij nodig hebben om mens te kunnen zijn.
Want zo bent U er altijd voor alle mensen,
en zo is de hemel soms, even op aarde.

W.G. de Wit
Uit Liefde. Uitgave Protestantse Kerk 2011

God, 
zoveel mensen 
die wanhopen
en de hoop
op een betere toekomst
verloren hebben
de hoop 
voor zichzelf opgegeven.
Daarom bidden wij
om nieuwe hoop
om vertrouwen
dat U niet loslaat
wat uw hand begon.
Amen.

Margreet Verspuij-Visser
Uit Help ons U te vinden. 101 nieuwe gebeden. Protestantse Kerk 2016

Inspiratietekst - Johannes 4:5-26

Uit liefde voor jou, daarin zit ook besloten dat je 
soms een stap verder gaat dan het gewone en 
gebruikelijke. Dat je soms bereid bent een grens 
over te gaan en iets te doen wat je nog niet eerder 
deed. Juist dat laat zien hoeveel iets je waard is. 
Jezus zit bij een waterput, op het midden van de 
dag, als de zon hoog aan de hemel staat en het 
warm is. Dan meldt zich een Samaritaanse vrouw. 
De verwondering van de leerlingen hierover, 
even later in het verhaal, laat zien dat het een 
ongebruikelijke situatie is: een vrouw, en dan ook 
nog een Samaritaanse. Wie verder leest, ontdekt 
in Johannes 4 ook het verlangen van Jezus om 
er niet alleen te zijn voor zijn eigen netwerk van 
bekenden, maar juist ook voor degene die je niet 
zou verwachten. Uit liefde voor jou: dat betekent 
in beweging komen en die woorden in praktijk 
brengen voor degenen die je niet als eerste in 
gedachte hebt.

ZONDAG 12 MAART
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Zondag 3 Veertigdagentijd
Uit liefde voor jou - Nederland
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informatie over de het project.



40dagentijdcollecte Kerk in Actie
Nederland - Ontdekken in de kliederkerk 
(missionair werk)

Samen met kinderen en volwassenen ontdekken, 
vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van 
Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire 
vorm van kerk-zijn waarin jong en oud op een 
creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen 
ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen 
en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben 
aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien 
als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Wat betekent dit project voor Chantal?

“Het mooie van kliederkerk is dat iedereen welkom 
is. Je hoeft niet bij een kerk te horen om te komen. 
Mensen krijgen op een laagdrempelige manier de 
betekenis van een bijbelverhaal mee. Je kunt jong 
én oud samen betrekken en samen dingen doen. 
Zelfs opa’s en oma’s doen mee en kinderen nodigen 
vriendjes of vriendinnetjes uit voor de viering. Of je 
nu wel of niet gelooft, iedereen kan er iets uithalen 
wat voor hem of haar belangrijk is!’

Inspiratietekst - Johannes 9:1-13 & 26-29

De genezing van een blindgeborene is de korte 
samenvatting van dit verhaal. Maar rond deze 
genezing ontvouwt zich een gesprek met stevige 
theologische vragen en stellingnames ten opzichte 
van Jezus. De beste handreiking om het verhaal 
goed te kunnen begrijpen is misschien nog wel het 
antwoord van Jezus aan de leerlingen: door wat 
hier gebeurt moet Gods werk zichtbaar worden. 
De genezing van de blinde man is dus niet zomaar 
een handeling, maar heeft direct te maken met God 
zelf. Het is precies wat de blinde man een poos 
later tegen de farizeeën zegt: ‘Als die man niet van 
God kwam, had Hij dit toch niet kunnen doen?’. In 
ons handelen kan iets meeklinken namens wie we 
het doen. Wanneer we iets doen uit liefde voor de 
ander, is dat misschien wel omdat we zelf op weg 
zijn gebracht door de liefde die we van God zelf 
hebben ervaren. Zo wordt achter onze gaven de 
Gever zichtbaar.

ZONDAG 19 MAART
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Zondag 4 Veertigdagentijd
Uit liefde voor jou - Nederland
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Weekactie vasten

Koop deze week geen voedsel dat je niet echt nodig 
hebt. Met het kopen van minder luxe-artikelen 
bespaar je al snel € 2 per dag. Spaar deze week  
€ 12 (€ 2 per vastendag) voor Moldavië.
Lees meer op pagina 25.

Liederen

• Heer, ik kom bij U - Lied 891
• Om voor elkaar te zijn uw oog en oor - Lied 973
•  Ons heeft de Heer in liefde neergeschreven - Lied 976
• Diep, diep diep als de zee - Hemelhoog 327
•  Jezus heeft het voorgedaan (te downloaden via 

https://protestantsekerk.nl/idee/de-kerk-dat-ben-jij)

Gedicht

Hij wil ons als zijn bondgenoten

Zien is aandacht
voor alles wat we meemaken.
Het is dieper ingaan
op wat er in deze wereld gebeurt.
Zien is je bewust worden
van de noden van de mensen.
Het is ook zien dat onze maatschappij
armoede voortbrengt en in stand houdt.
Bewustwording is met velen
hardop meedenken
om de echte oorzaken van onrecht en miserie
in de wereld te ontmaskeren.

Uit Medemens 2. Kerk in Actie 2011

Gebed

Eeuwige God,
U hebt ons uw liefde laten zien,
wij danken U daarvoor.

U toont uw liefde aan ieder van ons.
Wij putten uit de bron,
wij raken er vol van,
liefde stroomt over.

Wij geven uw liefde door,
aan een ieder die op uw liefde wacht.
Wij danken U.
Amen
 
Team Nijkleaster
Uit: Help ons U te vinden, 101 nieuwe gebeden, Protestantse Kerk 2016

Kijk op kerkinactie.nl/40dagentijd 
voor meer suggesties, materialen en 

informatie over de het project.



40dagentijdcollecte Kerk in Actie
Bangladesh - Kansen creëren voor 
jongeren (werelddiaconaat) 

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren 
hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen 
niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is 
er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide 
vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India 
 aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een 
lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk 
begeleiden. Zij zullen een leerwerktraject volgen en 
krijgen daarnaast training in ondernemersvaardig-
heden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 

Weekactie vasten

Laat deze week frisdrank en alcohol staan en drink 
alleen water, koffie en thee. Spaar deze week in 
ieder geval € 6 (€ 1 per vastendag) voor Moldavië. 
Lees meer op pagina 25.

Wat betekent dit project voor Hossain?

“In het gebied aar ik vandaan kom, leven de meeste 
mensen van de landbouw en industrie, maar daar 
is steeds minder werk in. Om ervoor te zorgen dat 
jongeren aan het werk komen, konden we meedoen 
met een programma om met verschillende beroepen, 
zoals lasser, kleermaker en elektrotechnicus, 
kennis te maken. Ik vond meubelmaken en hout-
bewerken het leukst, en ben inmiddels mijn eigen 
houtwerkplaats gestart. Dat loopt heel goed, ik ben 
blij dat ik deze kans heb gekregen.”

Liederen

•  Rust nu mijn ziel - Lied 932
•  Je hoeft niet bang te zijn - Lied 935
•  Op U alleen, mijn licht, mijn kracht - Lied 939
•  Ik zal in mijn huis niet wonen - Huub Oosterhuis. 

Verzameld Liedboek 

Gedicht

Word mijn naaste

Ergens iemand heeft naar je gevraagd
Ergens iemand laat je komen.
Ergens iemand legt zomaar beslag op jou
Hij daagt je uit
Hij roept je op
Hij laat je meer doen dan jij van jezelf zou denken
Het zegt tot jou
Kom uit je zelf
En wees naast me
Word mijn naaste
Als zijn roepen bij je aankomt
Zet je alles overboord
Geen redeneren
Geen verstand
Geen stand zal hier gelden
Alleen het hart.

Kees Harte en Piet Vos
Uit Medemens 3, Kerk in Actie

Inspiratietekst - Johannes 11:1-4 & 17-44

Het blijft een bijzondere gebeurtenis om te lezen. 
Lazarus, een vriend van Jezus en broer van Marta 
en Maria, is overleden. Als Jezus Lazarus te zien 
krijgt,raakt dat hem diep. Het ontgaat de omstanders 
niet, ze zien dat Jezus veel van Lazarus heeft 
gehouden. Maar kritische geluiden zijn er ook. Als 
hij de ogen van een blinde kan genezen, dan had 
Hij toch ook de dood van zijn vriend wel kunnen 
voorkomen? Jezus ergert zich aan de kortzichtigheid 
van de opmerkingen. Misschien wel omdat al het 
gepraat laat zien dat de omstanders nog steeds niet 
doorhebben dat Hij meer is dan een dokter. Dan komt 
Jezus in beweging en zegt dat het graf moet worden 
geopend. En met de steen blijkt ook de dood opzij 
gezet. Jezus dankt zijn Vader en zo gebeurt wat Hij in 
vers 4 al had gezegd: alle eer aan God. Johannes 11 
is ook aan ons de oproep om niet te klein te blijven 
denken. Voorbij ziekte en dood hebben we te maken 
met de God van het leven. In de bewogenheid van 
Jezus zien we ook de bewogenheid van God. Zo 
worden de woorden ‘uit liefde voor jou’ woorden 
waarmee we ook zelf worden aangesproken. 

ZONDAG 26 MAART

MAGAZINE 40DAGENTIJD 2023  |  19
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40dagentijdcollecte Kerk in Actie
Nederland - PaasChallenge: terug in de 
tijd van de Bijbel (kinderen en jongeren)

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 
17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee 
met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is 
door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
Kerk, leven de jongeren zich in de karakters het het 
paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten 
ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en 
opstanding en denken ze na over het einde van 
kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam 
en verbindend.

Wat betekent dit project voor jongeren in 
Houten?

“We hebben het ontzettend leuk gehad met het 
spel. Wij doen de PaasChallenge al een aantal jaar 
interkerkelijk: GKV, NGK, EGH en PKN. De opbouw 
van het spel is erg goed, en ook de boodschap is 
erg mooi om te delen met onze jongeren. Veel van 
hen komen bijna niet meer in de kerk maar waren 
toch bij het spel aanwezig. Daardoor hebben ze 
toch - op een andere manier - het paasverhaal 
gehoord. We hopen dat er volgend jaar weer een 
nieuwe PaasChallenge is!”

Inspiratietekst - Matteüs 26:1-27, 66

Begrip en onbegrip, ze lijken door elkaar heen te 
lopen in de tekst van deze week. Een vrouw komt 
naar Jezus toe en giet een flesje olie uit over zijn 
hoofd. Kostbare olie, zo duur, dat de leerlingen niet 
begrijpen dat deze vrouw haar geld op deze manier 
besteedt. Er hadden toch ook armen mee gevoed 
kunnen worden? Jezus wijst hen er fijntjes op dat 
de vrouw het juist heel goed begrepen heeft en dat 
haar naam genoemd zal blijven worden. Voor Judas 
is de maat vol, en zijn begrip helemaal op. Waar de 
vrouw haar vermogen heeft uitgegeven voor Jezus, 
maakt Judas een goede deal om aan het uitleveren 
van Jezus juist geld over te houden. De boodschap 
is helder: het geloof in God gaat om meer dan goed 
doen met geld. Dat kan altijd. Maar in de kerk begint 
ons goed doen vanuit de verbondenheid met Jezus 
Christus. De vrouw begreep het. En om ons er 
blijvend aan te herinneren deelt Jezus brood en wijn, 
zijn lichaam, zijn bloed. Zo wordt ‘uit liefde voor jou’ 
tastbaar, iedere keer dat we het avondmaal vieren. 

ZONDAG 9 APRIL
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Zondag 6 Veertigdagentijd
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Weekactie vasten

Nodig deze week iemand uit voor een maaltijd, en 
geef hem of haar tijdens die maaltijd bewust je 
volledige aandacht.
Lees meer op pagina 25.

Liederen

•  De geur van mirre - Lied 563
•  Hij onthaalde ons aan tafel - Lied 567
•  Ik zal er zijn voor jou - Geroepen om te zingen 199
•  Eet en drinkt van brood en wijn  - 

Geroepen om te zingen 210
•  Wat ik heb, geef ik graag - Opstaan! Meer liederen 

uit Iona, Glasgow 32
•  Wij gaan in op uw aanbod - Opstaan! Meer 

liederen uit Iona, Glasgow 36
•  Vandaag kijk ik alleen nog maar omhoog,  

Psalm 11a -  Psalmen anders

Gedicht

Klein
Een beetje liefde
kan als een druppel water zijn
die een bloem de kracht geeft
zich weer op te richten
Een beetje liefde
kan een mens genezen!
Een mens genezen is hem helpen
de verloren moed terug te vinden
Meer dan door je mond
zal de liefde spreken
door de zachtheid van je handen
de tederheid van je gelaat
en de aandacht van je hart!

Phil Bosmans 
Uit Medemens 5. Kerk in Actie 2017

Kijk op kerkinactie.nl/40dagentijd 
voor meer suggesties, materialen en 

informatie over de het project.



40dagentijdcollecte Kerk in Actie
Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen 
(werelddiaconaat)

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in 
Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. 
Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen 
achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en 
vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare 
kinderen en ouderen zijn. Via partnerorganisatie 
Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt Kerk in 
Actie kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven 
en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. 
Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat 
minder alleen!

Weekactie vasten

Stuur deze week een berichtje aan iemand die in de 
rouw is of het moeilijk heeft.
Lees meer op pagina 25.

Wat betekent dit project voor Vlada?

“Omdat mijn ouders in het buitenland werken, woon 
ik bij mijn oma. Ik mis mijn ouders erg, maar probeer 
niet moedeloos te worden. Daarom bezoek ik samen 
met andere jongeren van onze kerk zieke ouderen 
in de buurt. Zij voelen zich vaak net zo alleen als ik. 
Regelmatig bezoeken we de oude Maria. We halen 
water voor haar uit de pomp, zorgen voor hout, doen 
de was, maken haar huisje schoon en brengen eten 
mee. Het is zulk dankbaar werk om te doen. Maria 
is altijd blij als we er zijn, en zelf voel ik me ook wat 
minder alleen op zo’n moment.”

Liederen

•  Groen ontluikt de aarde - Lied 625
•  Ik noem je bij je naam - Zingende gezegend 165  
•  Jezus Christus is verrezen - Liederen & gebeden 

uit Iona & Glasgow 28
•  Opstaan! - Opstaan! Meer liederen uit Iona, 

Glasgow 24
•  Ik wil de Heer loven, Psalm 111b - Psalmen anders 
•  God vol liefde, recht en waarheid, Psalm 150d - 

Psalmen anders

Gedicht

Liefde
Eén woord,
maar alles en alles
is ermee gezegd,

alles en alles is 
ermee gezongen -
liefde,

val samen
met dit woord,
ga er in op,

wees mens, mens
tot het uiterste,
tot het innigste,

laat liefde 
je trefwoord zijn,
je diepste naam.

Hans Bouma
Uit Medemens 6. Kerk in Actie 2018

Inspiratietekst - Johannes 20:1-18

Veertig dagen lang, met steeds de tussenstop 
van de zondag, zijn we opgetrokken naar Pasen. 
Vandaag is het zover en vieren we dat de Heer 
leeft! Het grote vervolg op Goede Vrijdag. Ruim 
zes weken lang zijn de woorden ‘uit liefde voor jou’ 
met ons meegegaan. Ze gaven uitdrukking aan wat 
God voor mensen overheeft en wat wij in navolging 
daarvan voor een ander kunnen betekenen. En 
zo zijn we bij Goede Vrijdag gekomen. Maar wie 
daar stopt, vergeet de bladzijde om te slaan. Het 
beste moest nog komen. De weg van Jezus naar 
Jeruzalem had een einddoel: de opstanding met 
Pasen. ‘Uit liefde voor jou’ komt daarmee in een 
heel nieuw perspectief te staan. In het omzien naar 
de ander hebben we vaste grond onder de voeten. 
Waar we vastlopen, in onszelf of de ander, in ziekte 
of zelfs de dood, spreken we vandaag uit dat we 
geloven dat dwars daar doorheen de levende Heer 
in ons midden is. Deel het goede nieuws: de Heer  
is opgestaan!

ZONDAG 9 APRIL
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PAASGROETENACTIE 2023

Met de Paasgroetenactie van de Protestantse Kerk en  
Kerk in Actie krijgen gedetineerden en tbs’ers in  
Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland 
een bemoedigende groet rond Pasen. Tijdens een zondagse 
kerkdienst in de gevangenis krijgt iedere aanwezige  
een kaart. 

“Geef me het gevoel dat ik er mag zijn. Een beetje mededogen, een handvol liefde, meer niet.” 
Deze woorden van een eenzame gedetineerde inspireren Gerry van Wijngaarden steeds weer 
bij het coördineren van de Paasgroetenactie. Ook in 2023 kun je met je gemeente meedoen. 
Jouw kaart maakt écht verschil!

Ook deze Veertigdagentijd kun je als gemeente meedoen met de vastenactie van Kerk in Actie. 
Dat kan door de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk te bestellen voor al je 
gemeenteleden. De kalender geeft allerlei tips om samen iets te laten of juist te doen voor een 
ander. En daarmee spaar je tegelijk voor kwetsbare mensen in Moldavië.

Vastenactie
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De vastenactie van Kerk in Actie helpt om stil te staan 
en aandacht te hebben voor mensen dichtbij en ver weg.  
Vasten kan betekenen dat je ergens even vanaf ziet 
of dat je juist iets extra’s doet. In de Veertigdagentijd 
kun je elke week op een andere manier vasten. Volg 
daarvoor de vastentips in de veertigdagentijdkalender 
van de Protestantse Kerk. Deze kun je voor 1 euro per 
stuk bestellen voor al je gemeenteleden, en samen 
sparen voor het project ‘Kerk helpt kwetsbare mensen 
in Moldavië’.

Week 1 (Aswoensdag 22 februari t/m zondag 26 februari)
Bid deze week voor iemand in je omgeving die je rust en 
vrede toewenst.

Week 2 (maandag 27 februari t/m zondag 5 maart)
Laat de pakketbezorger deze week jouw deur eens overslaan.
De gemiddelde verzendkosten van een pakketje zijn  
€ 3,95. Spaar deze week € 11,85 (3 x € 3,95) voor het project  
in Moldavië. 

Week 3 (maandag 6 maart t/m zondag 12 maart)
Zet deze week de thermostaat (nog) een graadje lager.
Elke graad lager bespaart ongeveer 7 procent 
verwarmingskosten. Spaar deze week € 6 (€ 1 per vastendag) 
voor het project in Moldavië. 

Week 4 (maandag 13 maart t/m zondag 19 maart)
Koop deze week geen voedsel dat je niet echt nodig hebt.
Met het kopen van minder luxeartikelen bespaar je al snel  
€ 2 per dag. Spaar deze week € 12 (€ 2 per vastendag) voor  
het project in Moldavië.

Week 5 (maandag 20 maart t/m zondag 26 maart)
Laat deze week frisdrank en alcohol staan en drink alleen 
water, koffie en thee. Spaar deze week in ieder geval
€ 6 (€ 1 per vastendag) voor het project in Moldavië. 

Week 6 (maandag 27 maart t/m zondag 2 april)
Nodig deze week iemand uit voor een maaltijd, en geef hem 
of haar tijdens die maaltijd bewust je volledige aandacht.

Week 7 (maandag 3 april t/m zondag 9 april  Stille Week)
Stuur deze week een berichtje aan iemand die in de rouw is 
of het moeilijk heeft

Bestel de veertigdagentijdkalender voor 1 euro 

per stuk via petrus.protestantsekerk.nl/bestellen. 

Je ontvangt de kalenders vanaf half januari 2023  
in huis en kunt ze daarna uitdelen aan je  

gemeenteleden. Samen in actie voor Moldavië!

Gerry coördineert de Paasgroetenactie samen met Jeannette 
de Groot. Beiden zijn ook betrokken bij bezoekwerk in de 
gevangenis. “Het lot van gevangenen gaat me aan het hart. 
God heeft me geleerd naar hen om te zien”, vertelt Gerry. 
“Mensen kijken écht uit naar een bezoek. Post krijgen ze 
bijna niet, dus een kaart met Pasen ontvangen is bijzonder. 
Gedetineerden zijn verbaasd dat er mensen zijn die de moeite 
nemen een kaartje te sturen, terwijl ze hen niet kennen. Zo 
laten we hen als kerk merken dat ze niet vergeten worden. 
Het is een grote zegen als een gedetineerde zich door God 
gezien weet.”

Je kunt de paasgroetenkaarten vanaf januari 2023 bestellen 
en tot en met maandag 6 maart 2023 inzenden naar de 
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Utrecht. 
Meer informatie en bestellen: protestantsekerk.nl/
paasgroetenactie.

Goed om aan te denken
•  Schrijf een persoonlijke en bemoedigende 

boodschap voor de gedetineerde op de 
kaart. Ideeën hiervoor zijn te vinden op 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

•  Onderteken de paasgroetenkaart met naam 
en achternaam. Dat maakt het persoonlijk. 

•  Schrijf geen tekst op de tweede, aangehechte 
kaart, plak daar alleen een postzegel op. Deze 
kaart kan een gedetineerde zelf aan iemand 
sturen.

AANDACHT VOOR ACHTERGEBLEVEN 
FAMILIES EN EX-GEDETINEERDEN

Ook achterblijvende families en ex-gevange-
nen hebben het niet makkelijk. Daarom biedt 
Gevangenenzorg Nederland, partner van Kerk 
in Actie, kerken de mogelijkheid om hun een 
bemoedigingspakket te sturen. Alle infor-
matie hierover is te vinden op kerkinactie.nl/
omziennaargevangenen.

< Gerry van Wijngaarden (links) en Jeannette de Groot

http://petrus.protestantsekerk.nl/bestellen
http://kerkinactie.nl/omziennaargevangenen
http://kerkinactie.nl/omziennaargevangenen


De schikkingen sluiten aan bij de lezingen uit het 
oecumenisch leesrooster en bij het jaarthema Aan tafel. In 
de Bijbel, maar ook in de kerk, wordt vaak samen gegeten. 
Samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het 
lichaam, maar ook de ziel. De belangrijkste maaltijd in de 
Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel 
deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer 
wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven 
en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en 
bloed. Het maakt je tot een ander mens. 

Het thema Aan tafel is de rode draad in de bloemschikkingen 
voor de Veertigdagentijd 2023. De brochure is eind januari 
beschikbaar. In de brochure staan duidelijke foto’s en 
werkbeschrijvingen die je helpen om de schikkingen 
eenvoudig zelf te maken. Maar de schikkingen bieden 
ook volop ruimte om ze naar eigen inzicht en creativiteit 
aan te passen. Heb je een schikking gemaakt, fotografeer 
die dan en deel je foto(s) op social media met de hastag 
#bloemschikken2023. Zo inspireer je anderen met jouw 
schikking, en door te zoeken op diezelfde hastag zie je de 
bloemschikkingen van anderen.

Symbolische bloemschikkingen zijn een inspirerende manier om je gemeente kennis te laten 
maken met het jaarthema Aan tafel! en het thema van de Veertigdagentijd Uit liefde voor jou.  
In de brochure Liturgisch Bloemschikken Veertigdagentijd 2023 vind je schikkingen voor de 
zondagen in de Veertigdagentijd, de vieringen in de Stille Week en voor Pasen.

liturgisch 

bloemschikken

VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2023
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• Powerpointpresentaties
  Elk 40dagentijdproject wordt in beeld gebracht in een 

powerpointpresentatie. Je kunt deze presentatie tijdens de dienst gebruiken 
bij het  aankondigen van de collecte.

• 40dagentijdfilm
  In een kort filmpje wordt het hoofdproject van de40dagentijdcampagne in 

Moldavië in beeld gebracht. 

• Kerkbladberichten en kanselafkondigingen
  Voor elk collectemoment is er een bericht met informatie over het project 

beschikbaar om in het kerkblad te plaatsen en een afkondiging om 
voorafgaand aan de collecte in de dienst te gebruiken.

•  Poster
 Met het campagnebeeld op A3-formaat. Om op te hangen in de kerk.

• 40dagentijdkalender Uit liefde voor jou 
  Om elke dag toe te leven naar Pasen, met gebeden, gedichten en korte 

meditaties voor bezinning en inspiratie. De kalender bevat dit jaar voor het 
eerst de vastenactie. Gemeenteleden kunnen de kalender zelf bestellen, 
maar je kunt ze ook in een grote hoeveelheid bestellen en uitdelen.

• DaaromPasen
  Bestel een cd met de mooiste liederen van The Passion 2023 op 

daarompasen.nl. 

• Spaardoosje
  Tip: gebruik de spaardoosjes bij de Vastenactie, zie pagina 25.

Kijk op kerkinactie.nl/40dagentijd voor alle informatie en materialen.

CAMPAGNEMATERIALEN

Marjo van der MolenLankhorst (48) is lid bloemengroep 
Protestantse Gemeente ZoetermeerZuid: “Onze bloemen
groep verzorgt het liturgisch bloemwerk in de kerk. Vorig jaar 
hebben we in de Veertigdagentijd voor het eerst gewerkt met 
de bloemschikbrochure van de Protestantse Kerk. Dat is ons 
bijzonder goed bevallen! In groepjes van twee werkten we aan 
de verschillende schikkingen. 

Het was erg mooi om zo met elkaar samen te werken. De 
betekenis van het eerste bloemwerk hebben we uitgelegd in 
de dienst, in de weken daarna was de aanvullende betekenis 
iedere week op de beamer te lezen. In 2023 doen we zeker 
weer mee!”

DOE OOK MEE!

•  Bestel de brochure via protestantsekerk.nl/bloemschikken 
•  Stel een werkgroepje van gemeenteleden samen, die de 

bloemschikkingen tijdens de Veertigdagentijd verzorgt

http://kerkinactie.nl/40dagentijd
http://protestantsekerk.nl/bloemschikken


HIJ GING DE WEG ZO EENZAAM

Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
Geen vriend kon langer meegaan,
geen mens hield nog de wacht met Hem.
Hij ging die weg voor hen.
Hij deed dit ook voor hen.

Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
De beulen die Hem sloegen,
bespotten met een doornenkroon.
Hij zweeg en leed voor hen,
Hij deed dit ook voor hen.

Hij ging de weg zo eenzaam.
Hij droeg zijn eigen kruis.
Hij bad: Mijn God, vergeef hen!
Hij leed en stierf op Golgotha.
Hij deed dit ook voor ons,
voor allen, ook voor ons.

Lied 560


