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Weekje verlof
Tijdens de week van de paasdienst
zal de werkgroep van het magazine
genieten van een weekje verlof.
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Volgende edities:

De tweewekelijkse bidstonden in het gebouw:
maandag 29 maart 19u30
dinsdag 6 april 14u
maadag 12 april 19u30
dinsdag 20 april
De oudstenraad zal er op toezien dat alle maatregelen worden opgevolgd en gerespecteerd
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•

Zondag 04/04 paasdienst
Week 14: geen magazine

•

Editie 37:
tervervanging van zondag 11/04
verschijnt in week 15

•

Editie 38:
tervervanging van zondag 18/04
verschijnt in week 16

•

Editie 39:
tervervanging van zondag 25/04
verschijnt in week 17

Videodiensten terugbekijken

De vraag kwam binnen of men de voorbije videodiensten ergens terug kan bekijken. Op de website zijn de
videodiensten verwerkt in de map ‘Predikingen’. Maar omdat het wel wat zoekwerk vergt, is er nu een map
aangemaakt waar al de 8 videodiensten (erediensten & getuigenissendiensten) van het voorbije jaar terug te
vinden zijn. Deze map kan geopend worden op de volgende link:
https://1drv.ms/u/s!Ak1R89kg0Uc7vxf6TH2XzQP-uYBL?e=u45q8L

Hey allemaal
De Goede week komt eraan.
Voor ons als Christenen een heel
belangrijke week in het jaar. Een
periode waar we extra stil staan
bij het lijden, sterven en de
opstanding van Jezus Christus,
onze Redder en Heer.

De
zondags
zijn
diensten we
ieu
volzet, n gen
in
inschrijv de
p
komen o
st
wachtlij

Het is ondertussen geleden
van 31 oktober 2020 dat we
samen in levende lijve in de
kerk waren voor een eredienst.
De overheid heeft al een aantal
versoepelingen doorgevoerd, al
is het op dit moment nog een
beetje onduidelijk of er nu
meer mag bij erediensten of
niet.
Toch willen we met de
Goede week tijd en energie
steken om fysiek bijeen te
komen en samen te herdenken
en te vieren wat Jezus voor ons
heeft gedaan.
Om die reden zullen er op Goede
Vrijdag en op Pasen twee diensten
georganiseerd worden. Hier meer
praktische informatie.

Foto: Unsplash Cristiano de Assuncao.jpg

Goede Vrijdag & Pasen
Goede Vrijdag (02/04 - avondmaal):
• Dienst 1: 14u - 15u
• Dienst 2: 19u30 - 20u30
Pasen (04/04 - zang en prediking):
• Dienst 1: 9u-10u
• Dienst 2: 11u-12u
Voor beide dagen geldt dat je je moet inschrijven
om aanwezig te mogen zijn. Inschrijven doe je via dit
formulier:
https://forms.gle/EHfZbM6D1HHo7Cr17
De mensen zonder internet mogen mij een smsje
sturen (0470 51 37 55) en laten weten op welke dienst
je graag aanwezig wilt zijn en met hoeveel.
De plaatsen zijn beperkt. Op elke dienst mogen maximaal
15 volwassenen aanwezig zijn (+13-jarigen). Daar gaan
we op dit moment van uit. Als de regels anders zijn,
kunnen we uitbreiden naar meer aanwezigen.
We proberen iedereen die wilt komen een plek te
geven. Als we merken dat de inschrijvingen heel hoog
zijn, zullen we een derde dienst uit de grond stampen.
Je zal van mij een bevestiging krijgen voor de dienst(en)
waarvoor je bent ingeschreven met nogmaals de
(hygiëne) maatregelen die gelden op dat moment.
Gods zegen en tot snel!
Groeten
Ruth

•3•

1. Aanbidding
Samengesteld door: Jerre Latruwe

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:
https://youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpwt5hwKJKvuvapTqxuCGuF4

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
https://open.spotify.com/playlist/5jMBzJyvLvWCQik71Ci7xh?si=e27b6cd118d243af
Jezus Overwinnaar (Opw 832)
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Refrein:
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Refrein (2x)
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
…
Refrein (2x)
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Tienduizend redenen (Opw 733)
De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein (4x)
Tekst & muziek: Matt Redman / Jonas Myrin
Ned. tekst: Harold ten Cate
© 2011 Shout! Publishing / Thankyou Music / Worshiptogether.
com Songs / Sixsteps Music / Said And Done Music / Small Stone
Media
Origin: 10.000 reasons (Bless the Lord) Cd nr: 035 Version:
2012

God is Able (Hillsong Worship)

Vertaling: God is Machtig

God is able
He will never fail
He is almighty God
Greater than all we seek
Greater than all we ask
He has done great things
Chorus
Lifted up
He defeated the grave
Raised to life
Our God is able
In His name
We overcome
For the Lord
Our God is able

God is machtig
Falen zal hij nooit
Hij is onze God
Meer dan al wat we zoeken
Meer dan al wat we vragen
Doet hij grootste dingen
Refrein:
Is verhoogd,
overwon hij het graf
Ja Hij leeft,
onze God kan alles
In zijn naam,
overwinnen wij
Voor de Heer,
onze God is machtig

God is with us
God is on our side
He will make a way
Far above all we know
Far above all we hope
He has done great things
Chorus

God is met ons
Staat aan onze zijde
Hij baant ons de weg
Boven al wat we weten
Boven al wat we hopen
Doet hij grootste dingen
Refrein

God is with us
He will go before
He will never leave us
He will never leave us
God is for us
He has open arms
He will never fail us
He will never fail us
Chorus (2x)

God is met ons
Hij gaat voor ons
Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit alleen
God is voor ons
Hij ontvangt ons
Laat ons nooit in de steek
Laat ons nooit in de steek
Refrein (2x)

Songwriters: Morgan Reuben Timothy / Fielding Benjamin David

Foto: Unsplash Jeremy Bishop.jpg

Songteksten voor God Is Able © Hillsong Music Publishing Australia
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Levende offers (Opw 648)
U roept ons, Vader,
Om als dank voor uw liefde
U te aanbidden Heer.
Wij willen komen
In uw nabijheid
En buigen voor U neer.
Vernieuw ons denken nu,
Open ons hart,
Help ons uw stem te verstaan.
U gaf uw leven, Heer;
Dankzij uw dood
Mogen wij voor U staan.
Refrein:
Hier zijn wij,
als levend offer, Heer,
Heilig en aangenaam voor U.
Hier zijn wij,
wij leggen voor uw troon neer,
al onze dromen en ons nu;
wij eren U.

Halleluja Adonai (Opw 731)
Vers: (2x)
Jezus, ik hou van U,
meer dan de sterren van de hemel
meer dan het water van de zee,
meer dan ik U zeggen kan.
Refrein: (2x)
Halleluja Adonai,
halleluja Adonai,
halleluja Adonai.
Amen.
Vers (2x)
Refrein (2x)
Refrein (4x)
Tekst & muziek: Steven van Kranenburg / Arnaud Jochem
© Steven van Kranenburg / Arnaud Jochem
Origin:
Cd nr: 035 Version: 2012

(herhaling vanaf het begin)
Bridge:
Wij knielen neer bij het kruis,
Zien uw lijden heel dichtbij.
U wilde sterven voor ons;
Ons leven geven wij.
Wij eren U...
Refrein (2x)
Tekst & muziek: Kees Kraayenoord Ned. tekst: Peter van Essen
© 2006 Unisong Music Publishers t/a Just in K’s Music/
Small Stone Media
Origin: Living sacrifices Cd nr: 029 Version: 2006#2

De muziek vervaagt (Opw 548)
De muziek vervaagt
langzaam wordt het stil,
dan kom ik bij U.
Met mijn grootste wens
iets te geven Heer
waar U blij mee bent.
Pre-refrein:
Ik geef U meer dan een lied
want, een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.
U kijkt veel dieper in mij
door de buitenkant heen
doorgrond het diepst van mijn hart.
Refrein:
Ik wil terug naar het hart van aanbidding
en dan gaat het om U,
om U alleen Jezus.
Ik heb zo’n spijt van hoe ik ermee omging
want het gaat toch om U,
om U alleen Jezus.

Foto: Unsplash - Dev Benjamin.jpg

Onvolprezen Heer,
U bent zoveel meer
dan ik zeggen kan.
Maar al ben ik zwak,
alles wat ik heb
leg ik voor U neer.
Pre-refrein
Refrein (3x)
Tekst & muziek: Matt Redman Ned. tekst: Peter van Essen
© 1997 Thankyou Music / 2000 Small Stone Media
Origin: When the music fades (The heart of worship)
Cd nr: 023
Version: 2005#1

•6•

2. Weekuitdaging
Van Palmzondag naar Pasen
Komende zondag vieren we palmzondag. We
herinneren de intocht van Jezus in Jeruzalem
en de mensen die Hem welkom heetten met
palmtakken. Voor palmzondag zullen we de
weekuitdaging van vorig jaar eens herhalen!
Ga op zoek naar een tak (liefst eentje die
al op de grond ligt, zodat we geen bomen
beschadigen) of een stuk hout.  Deze mag dik,
dun, lang, kort... zijn. Zorg dat de bast er niet
meer aan zit en het hout niet te nat is.

Wrijf deze tak elke dag in met een beetje olie. Dit kan
eender welke zijn (olijfolie, sesamolie...) Als je dit elke
dag doet, zal je zien dat deze tak tegen Palmzondag haar
ruwheid verliest en een mooi, verzorgd uiterlijk krijgt.
Hang op Palmzondag deze tak aan jouw voordeur of
tegen een raam..
Wees jezelf ervan bewust dat mensen net als deze tak
kunnen zijn. Als we voor elkaar zorgen, worden we
mooier van.

Foto: Pixabay - Alfonso Cerezo.jpg
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3. Kidsmoment
Te bekijken via:
https://youtu.be/8ap-6s40S_k

Jezus wordt gevangen genomen
en
u do
o
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fje
r en
Tuu en proe
e
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e
van keninge
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e

Werkje in bijlage!
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4. Tieners
Samengesteld door: Nick Vermeirsch

Pasen: hoop en leven
Volgende zoom: donderdag 1 april om 19u30!
Link volgt in de WhatsApp-groep!

Foto: Pixabay - Couleur.jpg
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5. Overdenking
Door Ides Jonckheere

Jezus is DE weg, DE waarheid & HET leven
Johannes 12:25 - 26: Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal
het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal
ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.
Johannes 14:1 - 6: Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis
van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een
plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom
Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de
weg weet u. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg
weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan
door Mij.

Jezus’ bijzondere boodschap
De boodschap die Jezus bracht was bijzonder,
maar Hijzelf was ook bijzonder. De invloed die
Hij door alle eeuwen heen op de mensheid heeft
gehad, is ongekend groot geweest. Hij is de
grootste persoonlijkheid die ooit op aarde heeft
geleefd. Velen geloofden in Hem. Maar velen
hebben hem ook afgewezen. En zij die hem
afwezen, moeten zich toch eens afvragen: hoe
is het toch mogelijk geweest dat Hij de wereld
op zulk een wijze heeft kunnen beïnvloeden?
Nochtans, Jezus Christus en zijn boodschap is
uniek. Want In de boodschap van Jezus zit niets
fouts. Maar door de eeuwen heen hebben Zijn
dienaren het evangelie niet altijd op een goede
manier gebracht. In hun fanatisme kwamen zij
met een dogmatische boodschap die je in de
woorden van Jezus absoluut niet terugvindt.
Anderen brachten een zeer wettische boodschap,
vol met regels, waarover Jezus nooit sprak. Dit
alles had dan als gevolg dat de mensen wel heel
religieus werden, maar niet vrij en gelukkig.

Foto: Unsplash- Grgur Vuckov.jpg

Maar als ik lees over de boodschap die Jezus
bracht, dan werd daar Leven in geopenbaard.
Hij bracht een blijde boodschap. Want aan ieder
mens bracht Hij hoop door hun het Leven te
presenteren. Jezus kwam als Redder naar onze
ten dode veroordeelde planeet om allen die in
Hem geloven de deur naar het Leven te openen.
Jezus is de bron van alle Leven, omdat Hij zelf
het Leven is. Hij brengt het ware Leven. Wie de
Zoon heeft, heeft het Leven.
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Jezus’ bijzondere leven
Het Leven van Jezus was uniek,
net als Zijn boodschap. In de jaren
hier op aarde dat Hij predikte en
zijn machtige werken deed, hebben
Zijn tegenstanders Hem nooit op
fouten kunnen betrappen. Wat niet
wil zeggen dat zij er steeds naar
gezocht hebben. Uiteindelijk was het
Pilatus die zei: “Ik vind geen schuld
in Hem.” Toch veroordeelde hij Jezus
onder druk en intimidatie van de
Joodse leiders, die Jezus gekruisigd
wilden zien.”

Foto: Unsplash- Felipe Correia.jpg

Weet u, als je de hele mensheid
naast elkaar zou zetten, dan zul je
ontdekken dat er op aarde nooit
iemand is geweest als Jezus Christus.
Zijn Leven, Zijn boodschap en Zijn
dood waren uniek. Hij had invloed op
de mensen en de wijze waarop Hij
mensen in een totaal nieuw Leven
binnenleidde, was uniek. Wat Hij
de mensen presenteerde was geen
godsdienstig religieus leven, want
Jezus is geen religie. Jezus is een
belevenis! Jezus is het Leven! Jezus
zei: “Ik ben het Leven!”

De mens leeft zijn ‘eigen leven’
Wij kunnen de bron van ons bestaan, het leven, niet zomaar
negeren. Door alle eeuwen heen is bewezen dat wie tegen Hem
ingaat, tegen het leven zelf ingaat. Vandaag de dag hoor je:
Leef je eigen Leven, doe waar je je goed bij voelt. Je hebt
niemand nodig en al zeker God niet.
Maar wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat
(Johannes 12:25).
Maar als de mens God kwijtraakt, dan gaat hij al snel over en
buigt zich voor de afgoden van deze tijd. Ja, hij raakt in de greep
van moderne afgoden, zoals de slang bij Adam en Eva deed, dat
hij zelf God kan zijn. Maar die afgoden blijken verschrikkelijk
zelfzuchtig en meedogenloos te zijn, en hen tot slavernij te
drijven. Deze mens denkt dan wel dat hij op het goede spoor
zit, maar het tegenovergestelde is het geval. Is dat dan ook
de reden niet dat onze maatschappij zo ziek en ellendig is?
De Mensen hebben de levenswetten verbroken. Als je nu om
je heen kijkt, zie je dat onze samenleving zoveel menselijke
wrakken heeft voortgebracht. In zoveel mensenlevens zie je
angst, vrees en wanhoop en zoveel ontwrichte en chaotische
levens. Dan stel ik mij de vraag: Hoe komt dit?

Er is maar één antwoord op: zij
moeten een verkeerde keuze
gemaakt hebben. Het is doordat
de mens zijn eigen leven wil leiden
dat hij tegen de boodschap van
Jezus in gaat die eenmaal zei: Wie
zijn leven wil behouden, die zal het
verliezen (Johannes 12:25).
En wat doet de mens? Hij sluit zijn
oren voor deze boodschap waardoor
hij niet alleen het leven kwijtraakt,
maar ook de weg ernaartoe. Hij
luistert liever naar verzinsels van
mensen. Dat ze daardoor midden
tussen de brokstukken zitten,
beseffen ze amper meer. Maar te
midden van al deze ruïnes van
diepe ellende en zelfs van dood
en verderf, blijft Jezus met Zijn
boodschap van leven komen.
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Het antwoord
Erkennen

Bouwen op het juiste fundament

Wat is het antwoord op de
ontwrichting in deze wereld? Dat
is de boodschap van het leven.
De boodschap die Jezus brengt.
Ik heb eens ergens gelezen
dat ieder mens die nadenkt,
bij Jezus terechtkomt. Zelfs de
wetenschap, die zo vaak het
evangelie van Jezus bestrijdt,
komt met oplossingen waar Jezus
al tweeduizend jaren geleden
over sprak. Men komt dus niet
met iets nieuws. Dat zijn nu
eenmaal Gods levenswetten. Zo
en niet anders zit het leven nu
eenmaal in elkaar. Maar het is
altijd moeilijk om dit te erkennen
en toe te geven.

En men komt dan met de oplossing: Ja, Jezus is vast wel een
goed mens geweest. Maar erkennen dat Hij de Zoon van God is
die ons het leven brengt, wil men niet. Maar Jezus Christus is
een goed mens geweest, omdat Hij de Zoon van God is. Zo zat
Zijn boodschap in elkaar. Alleen, de boodschap van Jezus kan
niet samengaan met de opvattingen van mensen. Daarom gaat
de mens tegen Hem in, gaat hij tegen de wetten van het leven
in. En tegen beter weten in negeert hij degene die gezegd heeft:
“Ik ben het Leven.” Zijn woord is geschreven opdat gij gelooft
dat Jezus de Zoon van God is en opdat gij gelovende, het leven
hebt, in Zijn naam. (Johannes 20:31).
Dat was de boodschap van Jezus: Het leven is voor iedereen.
Niemand uitgezonderd! Alles wat het leven inhoudt, is voor
iedereen. En als Jezus zegt dat je leven instort als het niet
gebouwd is op het juiste fundament, dan geldt ook hier: Niemand
uitgezonderd!

Jezus is DE weg…

… DE waarheid,…

… en HET leven!

En als u het goede van het
leven wilt hebben, leer dan
Jezus Christus kennen. Om
Hem te kennen is een weg
nodig. Die weg geeft de
openbaring van het leven.
Jezus deed eenmaal een
unieke uitspraak, Hij zei: “Ik
ben de weg, de waarheid en
het leven.” (Johannes 14:6).

Als Jezus de waarheid
is, dan is het belangrijk
om te weten wat Hij zei,
te weten wat Hij gedaan
heeft. Als het allemaal
leugen is, waarom hebben
de mensen die allemaal in
Jezus geloven het dan niet
massaal verworpen? Jezus
liet de mensen vrij in hun
keuze. Hij zei: Je moet mij
niet volgen, kies zelf. En
men begon de boodschap
van Jezus, de waarheid,
te verkondigen. In Jezus
Christus een nieuw leven.
Dit gebeurt na tweeduizend
jaar nog steeds.

Weet u dat mensen in hun leven altijd
op zoek zijn naar een beter soort
van leven? Maar dikwijls is de chaos
in hun leven zo groot, dat de zin van
het leven volledig verdwenen is. Dan
grijpen deze mensen naar iets dat de
plaats inneemt van het echte leven,
en dan leven zij daarmee. Ze zijn
daaraan al zo gewend geraakt, dat
ze denken dat dàt het echte leven
is. Hoe tegenstrijdig dit ook met de
werkelijkheid is. Die werkelijkheid
is: In Hem is het leven (Johannes
1:4). En: Wie de Zoon heeft, heeft
het leven. Wie de Zoon van God
niet heeft, heeft het leven niet! (1
Johannes 5:12).

Hij is de weg die naar het
leven leidt. Niet een weg,
maar DE weg. Hiermee
worden resoluut andere
wegen uitgesloten. Alleen de
weg die het leven openbaart
is de juiste. De vele wegen
die we vandaag zien, leiden
de mensen nergens toe.
Jezus zei dat Hij de weg, de
waarheid is. Maar hoe weten
wij dat Hij de waarheid is?
Door alles wat Hij gezegd
heeft is Hij, of de waarheid,
of de grootste leugen. Maar
Zijn woord is de waarheid
(Johannes 17:17).
En vergeten we niet dat
Zijn weg leven brengt, en
dat is het kenmerk van de
waarheid.
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Wat is de waarheid? Feiten!
Er mag geen vervalsing
zijn.
Het
moet
door
getuigen bevestigd worden.
En er waren getuigen in
overvloed. Want Jezus deed
alles in het openbaar, er was
niets geheimzinnigs bij.
De waarheid maakt vrij,
zei Hij, anders is het geen
waarheid. En als het vrij
maakt, dan wordt bevestigd
wat Hij zei: “Ik ben de
waarheid.”

Ieder mens heeft dus Christus nodig.
In de Bijbel lezen we hoe mensen de
boodschap van Jezus aanvaarden
en hoe zij Zijn leven gingen leven.
Het waren niet allemaal lammetjes
van karakter. Het waren mensen
van allerlei lagen in de bevolking.
Er waren arme mensen, maar
ook schatrijke mensen. Er waren
inderdaad analfabeten bij, maar ook
intellectuelen. Zijn boodschap was
voor iedereen hetzelfde: Leef Mijn
leven! Kies voor een leven met Mij!
Ik zal u helpen dit leven te leven,
want Ik ben de goede Herder en Ik
zet Mijn leven in voor u.

Het is je eigen keuze

Anderen geloven dat God voor hen kiest en dat alles gaat zoals is
vastgelegd. Maar dat zou dan betekenen dat de mens geen wil en vrije
keuze meer zou hebben. Maar de mens heeft de mogelijkheid en de
vrijheid om te kiezen. Dat is een ontzettend gevaarlijke vrijheid. Want
het kan de mens in een complete chaos brengen. Het kan van zijn leven
een ruïne maken. Uw keuze kan u dus van God verwijderen. Maar het
kan ook anders, want uw keuze kan u ook naar God toe brengen, naar
een ongekende vreugde, een ongekend leven, het echte leven, een
zinvol leven.

Een mens draagt dus zelf
verantwoording voor zijn
eigen keuze en voor de
gevolgen die deze keuze
met zich meebrengt. De
boodschap van Jezus is
zeker niet afgeschreven.
In het verleden niet, in
het heden niet, en het zal
ook in de toekomst niet
afgeschreven zijn. Want
Zijn boodschap heeft
nog niets aan kracht en
invloed ingeboet. Zijn
boodschap is: Ik geef u
het leven!

Foto: Pixabay- Gerd Altmann.jpg

En kiezen heeft met geloven te maken. Sommige mensen geloven dat
alles gaat zoals het gaat en dat het vaststaat in de sterren. Zij lezen
wekelijks hun horoscoop en geloven dat het zo zal zijn. Velen geloven
in een amulet of een steen. Maar er is geen grotere onzin denkbaar,
want iedereen weet dat wat daarover gezegd wordt, in het geheel niet
uitkomt.
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6.Paasgedachte
Door Ruth Sintobin

Jezus op een ezel
In het boek “Jezus voor ogen – beelden
en woorden voor de veertigdagentijd”
wordt er elke dag stilgestaan bij een
kunstwerk. Op Palmzondag is dat
bijgevoegd kunstwerk.
Henri Nouwen neemt ons mee op weg
naar Pasen door bij dit beeld stil te
staan.
Vraag: Henri Nouwen noemt het zitten
bij dit beeld en ernaar kijken op zich al
een gebed. Ervaar jij dit ook zo?
Verdieping: Marcus 11:7-10

En zij brachten het veulen bij Jezus en
wierpen hun kleren erop; en Hij ging erop
zitten. Ook spreidden velen hun kleren op
de weg uit en anderen hakten twijgen van
de bomen en spreidden ze op de weg uit.
En zij die vooropliepen en zij die volgden,
riepen: Hosanna! Gezegend Hij Die komt
in de Naam van de Heere! Gezegend het
Koninkrijk van onze vader David, dat komt
in de Naam van de Heere! Hosanna in de
hoogste hemelen!

In het Augustiner Museum in Freiburg
staat een ontroerend beeld van Christus
op een ezel op Palmzondag. Daarvan
heb ik al veel kaarten verstuurd aan
vrienden en een ervan ligt in mijn
brevier.
Vanmiddag ben ik een tijdje heel rustig bij
dat beeld gaan zitten. Het dateert uit de
veertiende eeuw, uit Niederrotweil, een
stadje bij Breisach aan de Rijn. Vroeger
werd het op een kar voortgetrokken
tijdens de palmzondagprocessie. In
1900 werd het aangekocht door het
Augustiner Museum en daar staat het
nu midden in de eerste expositiezaal.

De langwerpige, slanke
vorm van het gezicht
van Christus met het
hoge
voorhoofd,
de
naar binnen gekeerde
blok, het lange haar en
een klein tweepuntig
baardje, fascineert me
door de manier waarop
het uitdrukking geeft aan
het geheim van zijn lijden.
Terwijl
Hij
Jeruzalem
binnenrijdt en omringd
wordt door mensen die
‘Hosanna’ roepen en
‘takken van de bomen
halen en op de grond
voor Hem neerleggen’
lijkt Christus op iets heel
anders geconcentreerd te
zijn. Hij kijkt niet naar de
opgewonden menigte. Hij wuift niet. Hij ziet door alle gedruis heen wat
er nog volgen zal: de kwelling van verraad, marteling, kruisiging en dood.
Zijn ogen staren in de verte naar wat iemand om hem heen kan zien; zijn
hoge voorhoofd heeft weet van dingen die nog moeten gebeuren en die
ieders begrip te boven gaan.
Het beeld straalt melancholie uit, maar ook rust en aanvaarding. Het kent
de wispelturigheid van het mensenhart, maar ook groot mededogen. De
uitgebeelde Christus is zich diep bewust van de onuitsprekelijke pijn die
hem te wachten staat, maar Hij is ook vastbesloten Gods wil te volgen.
Overheersend is een eindeloos gevoel van liefde die voortkomt uit de
onverwoestbare band met God die uitgaat naar alle mensen van alle
tijden. Er is niets in ons leven dat Hem onbekend is. Er is niemand die Hij
niet volmaakt liefheeft.
Het beeld van Christus op die ezel herinnert mij eraan dat Hij mij kent
met al mijn zonden, schuld en schaamte en dat Hij van mij houdt en vol
vergeving, ontferming en mededogen is. Mijn aanwezigheid bij Hem in
het Augustiner Museum is op zichzelf al een gebed. Ik blijf kijken en ik
weet dat Hij naar mijn hart peilt. Ik hoef niet bang te zijn.

(Bron: Nouwen, H. (2012). Jezus op een ezel. In M. Hengelaar-Rookmaker, Jezus voor ogen - Beelden en
woorden voor de veertigdagentijd (pp. 122-123). Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief.
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7. Extraatjes
TongTwister:
Foto: Pexels - KoolShooters.jpg

Roverovervallen vallen overal voor, het valt voor
dat bij een roveroverval een rover voorover
over een roverval valt, maar een rover heeft
het er tijdens een roveroverval wel voor over
om voorover over een roverval te vallen, want
tijdens een roveroverval schiet er voor een rover
altijd wel wat over.

Luistertip: op Weg Naar Emmaüs - Christian Verwoerd
We liepen daarzo met z’n tweeën richting Emmaus
We spraken met elkaar over wat er was gebeurd
Het onderwerp van ons gesprek was Hij, Jezus uit Nazareth
Waarvan we hoorden hoe Hij gekruisigd werd

Toen we alles zo vertelden aan de man die bij ons was
Begon hij uit te leggen dat dit alles nodig was
Dat de Messias lijden moest voor ons, zoals al was voorzegd
En zo verklaarde hij ons alles uit de Wet

Het idee dat Hij er niet meer was, drukte zwaar op ons
En niets waar ik of Kleopas de troost nu nog in vond
Had de dood zelfs bij die Man van God dan toch het laatste woord
O, in elk geval was onze hoop vermoord

Hoe vroeger al was uitgezien, hopend op Gods trouw
Naar Iemand die de zonden van het volk dragen zou
Het was Gods plan dat de Messias Zelf het lijden zou doorstaan
Om zo Zijn heerlijkheid, Zijn glorie in te gaan

Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd
Kwam plotseling een man bij ons die meeliep op de weg
Hij las de droefheid af van ons gezicht en vroeg er ons toen naar
Zeg, waar praten jullie over met elkaar

Ondertussen waren we al bijna bij ons huis
De onbekende man wilde verder op zijn reis
Maar we nodigden hem uit bij ons en drongen erop aan
Om nu het laat werd toch met ons mee te gaan

Maar bent u dan de enige vanuit Jeruzalem
Die niet weet wat er is gebeurd, zo vroegen we aan hem
En dus begonnen wij hem te vertellen hoe bijzonder Jezus was
En hoe Hij zieken van elke kwaal genas

Terwijl hij bij ons binnen was, gebeurde het opeens
Hoe het kwam dat wij het zagen, we weten het niet eens
Maar terwijl hij dankte en de broden brak, ontdekten wij verrast:
Het was Jezus Zelf die hier bij ons was!

Maar ook hoe Hij door onze leiders uitgeleverd werd
Ze zagen Jezus als een overtreder van de wet
En wij, wij hoopten zo dat Hij het was die ons verlossen zou
Dus u begrijpt wel, Zijn dood bracht ons in rouw

Op hetzelfde ogenblik verdween Hij weer uit ons gezicht
Maar de duisternis in ons had plaatsgemaakt voor stralend licht
We waren eerst zo hopeloos en down en voelden ons zo zwak
Maar dat veranderde toen Jezus met ons sprak

Er waren er, zo vervolgden we, die gegaan zijn naar het graf
Het schijnt dat zij daar zagen dat zijn lichaam daar niet lag
Ze hadden er zelfs engelen gezien die zeiden dat Hij leeft
Maar zelf zijn wij niet bij het graf geweest

Ja, ons hart werd brandend toen Jezus met ons sprak
Wij veranderden toen Jezus met ons sprak!

https://youtu.be/SSHeqn0GJDc
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Over minder dan een maand zullen onze moslimvrienden zich tijdens
daglicht opnieuw onthouden van voedsel en water. Dit jaar duurt de
Ramadan van 13 april tot 12 mei. Al bijna 30 jaar bidden christenen
over heel de wereld voor hun moslimburen tijdens de Ramadan.
Het is dan ook geen verrassing dat deze gebedsinspanning gepaard
gaat met een nooit eerder gezien periode van groei van de kerk in
de moslimwereld. Denk maar aan de vele Iraniërs die Jezus hebben
ontmoet en besloten Hem te volgen. Of berichten uit het Arabische
schiereiland over de groei van ondergrondse kerken.
In dit alles zijn de gebeden van de wereldwijde kerk cruciaal. Uw
gebeden zijn noodzakelijk voor de voortdurende groei en ontwikkeling
van de kerk van Jezus onder deze volkeren. Bent u bereid om elke dag
tijdens de Ramadan 10 minuten apart te houden voor gebed? Zijn er
mensen in uw omgeving waarmee u kan samen bidden voor moslims?  
Elk jaar verschijnt er een gebedsgids die specifieke gebedspunten
geeft om concreet aan de slag te gaan. We zijn bijzonder blij dat wij dit
jaar mochten bijdragen aan de Nederlandse versie van de gebedsgids.
Vanuit Mahabba Kortrijk hebben wij een aantal exemplaren
aangeschaft. Als u één kopie wil krijgen laat het mij weten (david@
mahabba.be of 0493.84.78.55). Voor degenen voor wie een
elektronische versie voldoende is, deze is gratis te verkrijgen via de
website van Frontiers Nederland:  
https://www.frontiers.nl/product/30-dagen-gebedsgids-2021-pdf/

Ook dit jaar plaatsen we weer regelmatig tips,
inspirerende verhalen en informatie over de
Ramadan, via onze online padlet. Neem even een
kijkje door op deze link te klikken.
https://padlet.com/mahabba/n387u9kf932z49tl
Onze hoop is dat dit jaar gebeden uit heel België
de hemelse troon zullen bereiken, zowel die van
christenen als die van moslims. We hebben de
mogelijkheid om alleen te bidden, of samen met
anderen. Maar we zullen ook bidden als een groter
netwerk van christenen in België. Op dinsdag 13
april om 20:00 is er een speciale, online bidstond
ter gelegenheid van de start van de Ramadan, en
opnieuw op zaterdag 8 mei om 20:00 tijdens de
Nacht van Kracht wanneer moslims geloven dat er
meer kans is dat hun gebeden verhoord worden.
Beide bidstonden zullen online plaatsvinden via
Zoom en zijn volledig tweetalig. We willen samen
met onze Franstalige broeders en zusters in eenheid
bidden voor onze moslimnaasten in België.  
Laten we onze moslimvrienden een gezegende
Ramadan-tijd wensen, biddend dat zij Jezus, het
Woord en de Geest van God, mogen ontmoeten en
dat Hij hen het eeuwige leven mag geven.
In Christus verbonden,
David
Algemeen Coördinator, Mahabba België
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Paaszoeker
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Graag maken we dit
magazine samen.
Daarvoor mag jij ook je
input doorsturen. Heb je
iets leuks dat je wilt delen
met de gemeente?
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