
40-dagen tijd 

  ONDERWEG NAAR PASEN  

thema: Ik ben er voor jou! 
 

 

 
 

p woensdag 17 februari begint de 40-dagen tijd voor Pasen. Net zoals we met 

Advent toeleven naar het Kerstfeest, zo leven we in de 40-dagen tijd toe naar 

Pasen. Dat kun je alleen doen, maar ook met elkaar. Daarom willen we elke 

week deze ‘nieuwsbrief’ uitgeven, om samen uit te zien naar Pasen.  

We gebruiken daarbij het materiaal dat door Steunpunt Liturgie is gemaakt 

rondom de zogenaamde ‘werken van barmhartigheid’. 

Jezus heeft in het Evangelie gezegd dat we onze liefde voor God zichtbaar 
kunnen maken in de liefde voor onze naasten. In Matteüs 25 vers 40 zegt Hij: 

 

‘Alles wat jullie gedaan hebben voor één van deze 
onaanzienlijksten, hebben jullie voor Mij gedaan.’ 

 
Onaanzienlijksten: dat zijn hongeren, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen. 

Allen die buiten de boot vallen. In hen zien we Jezus, in onze zorg voor hen betonen we niet alleen 

hen liefde, maar ook Jezus Christus, die in zíjn liefde voor ons tot het uiterste ging. 

Elke week zullen we een praktische opdracht / uitdaging toevoegen, zodat we de woorden van Jezus 

ook met daden kunnen toepassen! Zo kunnen we met elkaar groeien in geloof, hoop en liefde. 

Als ‘voorschot’ volgen nu de eerste dagen van het leesrooster. Komende zondag 21 februari gaat de 
eerste week in. Elke week krijgt u deze weekbrief. Ook in de preken op zondag willen we daar – voor 
zover mogelijk - ook aandacht aan geven.  
 
Behalve via deze nieuwsbrief kunt u de complete teksten ook digitaal krijgen, 
 

• via de mail => aanmelden bij predikant@ngkdalfsen.nl 

 

• via Facebook-groep => Ik ben er voor jou! Werken van barmhartigheid 

 

• via whatsapp-groep  => aanmelden via mobiele nummer op 06-10 33 72 64 

 

We zien uit naar een goede tijd! Samen op weg naar Pasen. Doe je mee? 

 

Met hartelijke groet, en zegende tijd toegewenst! 

 

Maarten en Laura Westerink  gemeentewerkers@gkvdalfsen.nl  06-11 97 82 49  

Hans van der Jagt  predikant@dalfsen-west.gkv.nl  06-41 46 00 19  

Kor Beiboer  predikant@dalfsen-oost.gkv.nl  06-13 03 80 39  

Gerard Nederveen predikant@ngkdalfsen.nl   06-10 33 72 64  

mailto:predikant@ngkdalfsen.nl
https://www.facebook.com/groups/179534746930593/
mailto:gemeentewerkers@gkvdalfsen.nl
mailto:predikant@dalfsen-west.gkv.nl
mailto:predikant@dalfsen-oost.gkv.nl
mailto:predikant@ngkdalfsen.nl


 
40-dagen tijd ONDERWEG NAAR PASEN thema: Ik ben er voor jou! week 

 

 

 

Toepassing:  
Wie is voor jou een voorbeeld in het uitleven van barmhartigheid?  
Waarom is dit een voorbeeld voor jou, en wat leer je van hem/haar?  
En hoe kan je dit toepassen op je eigen leven?  
Zoek een persoon op, met wie je dit kan delen & hier over kan praten!  
(Het mag ook een groep zijn) 
 
Om te doen:  
Luister naar het lied: Opwekking 705 Toon mijn liefde en laat de tekst tot je doordringen. 
 
Voor de kinderen!       
Doe je mee? Kleur deze kleurplaat mooi in en stuur een foto ervan naar: kek@dalfsen.gkv.nl 
Met daarbij je naam en leeftijd. En misschien kun je er nog eentje kleuren om weg te geven?  

 

 BIJBELLEESROOSTER  
Aswoensdag 17 februari | Jesaja 58:1-7 

We beginnen aan de veertig dagen voor Pasen. Een tijd van inkeer, bezinning en versobering.  
Veel mensen vasten, door luxe eten te laten staan of hun borreltje of door weg te blijven van sociale media. 
Vasten… waarom zou je het doen? Omdat het goed voelt dat je het kunt? Omdat het goed is voor je imago?  
Of gewoon om een paar kilo’s kwijt te raken? Met dit alles denk je alleen maar aan jezelf, net als de mensen in 
Jesaja 58. De profeet roept op aan anderen te denken: de hongerige, de dakloze, de vrouw die zich niet zo kan 
kleden als jij. Is het niet een win-winsituatie: ‘jij wat minder, zij wat meer’?  
Nee het gaat nog dieper. We beginnen vandaag aan een tijd om ons te concentreren op Christus.  
Een tijd die je innerlijk kan veranderen. Hoe meer je met Hem op trekt, des te barmhartiger wordt je. 
 

donderdag 18 februari | Ezechiël 18:1-9,21-23,30-31 
Wat is de overeenkomst tussen het delen van je brood, het weggeven van kleren en het uitlenen van geld 
zonder rente te vragen? Het is allemaal barmhartigheid. Je kunt het als je bewogen bent met de ellende van de 
ander. Daarvoor moet je van binnen de knop omzetten. Ezechiël heeft het over inkeer, bekering. De veertig 
dagen voor Pasen zijn een goede tijd om te ontdekken hoe die verandering in je eigen leven mogelijk is. 
God wil dat je leeft, echt leeft! 
 

vrijdag 19 februari | Matteüs 6:1-6,16-18 
Vasten (hoe je dat ook doet), bidden en aalmoezen geven - in Jezus’ toespraak horen deze drie bij elkaar.  
Je kunt ze gebruiken om te laten zien hoe goed jij het doet als gelovige. Je bazuint in het rond wat jij voor een 
ander over hebt, je etaleert hoe mooi jij kunt bidden en je laat duidelijk merken hoeveel moeite jouw vasten je 
kost. Maar als je het doet zonder het anderen te laten merken dan ontdek je dat deze drie je dichter bij de 
Vader brengen. En dat ze elkaar steunen. Versobering versterkt je gebed en maakt je barmhartig.  
Wie biddend leeft heeft zelf minder nodig en kan meer voor de ander betekenen. 
 

zaterdag 20 februari | Matteüs 25:31-40 
Het is bijna Pasen. Jezus staat op het punt zijn werk te voltooien en deze aarde te verlaten.  
Toch is Hij nooit ver weg. Als Hij op een dag terugkomt, zal blijken dat Hij er was in het verlangen van die 
hongerige man, die zieke vrouw en die vreemdeling die op je pad kwamen. Zie je Hem?  
We gaan deze verlangens naar barmhartigheid de komende weken één voor één bij ons binnen laten komen. 
We laten Hemzelf bij ons binnenkomen. 
 

❑ 
 

https://youtu.be/4JQG4oBSOko
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NAAM:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

LEEFTIJD: …… jaar E-MAIL: ………………………………………………………………………… 


