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Alles komt goed?!

Zeven weken, zeven
projecten, zeven werken
van barmhartigheid
Doe mee met de vastenactie
Organiseer een maaltijd
voor mensen met een
krappe beurs, ouderen
of vluchtelingen
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Alles komt goed?!

Zeven keer barmhartigheid
Alles komt goed. Dat kan gemakkelijk klinken, en
voor veel mensen op deze wereld is het misschien
moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden
van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe
wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om
daar nu al iets van te laten zien, zoals Jezus het ons
heeft voorgedaan: door de zieken te verzorgen, de
armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak
te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we
de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles
goedkomt. Doe je mee?

Beste diakenen en leden van zwo- en zendingscommissies,
Het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie is dit jaar: Alles komt goed?! Onder die noemer valt alles wat er in
deze periode wordt aangeboden:
• T he Passion, die op Witte Donderdag wordt uitgezonden door KRO/NCRV in samenwerking met de Protestantse Kerk;
• T he Passion 40daagse, waar gemeenten door heel Nederland aan meedoen door het organiseren van een concert
en paaswake;
• D
 e 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 verhaal is steeds hetzelfde.
Zeven werken van barmhartigheid
In de 40dagentijdcampagne maken we het thema Alles komt goed?! concreet met de zeven werken van barmhartigheid.
Daarom leggen we elke week de focus op een van die zeven werken en een Kerk in Actie-project dat daarbij past. Hierover
lees je op de volgende pagina’s meer.
Inspiratieteksten
In de kerk is de theologische leidraad voor de Veertigdagentijd het oecumenisch leesrooster, net zoals in de rest van het jaar.
In dit magazine vind je voor elke zondag een handreiking waarin zo mogelijk een tekst uit het rooster wordt verbonden met
het werk van barmhartigheid dat die week centraal staat. Omdat er grote verscheidenheid is in hoe het oecumenisch leesrooster wordt gebruikt, hebben wij geen keus gemaakt voor een bepaalde lijn uit het rooster. We reiken een inspiratiestuk aan
waarmee een predikant of iemand anders in de gemeente op zijn/haar eigen manier aan de slag kan.
Meer info
Met dit magazine geven we je een opzet 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

2 | Kerk in Actie

Inhoud
Alles komt goed?!, de zeven werken van barmhartigheid, Aswoensdag, Biddag
The Passion 40daagse
Vastenactie
Veertigdagentijdproject Beiroet, Libanon
Zondag 1: Project Rwanda - De hongerigen eten geven
Zondag 2: Project Nederland - De zieken bezoeken
Zondag 3: Project Indonesië - De naakten kleden
Zondag 4: Project Nederland - De vreemdelingen herbergen
Zondag 5: Project Moldavië - De dorstigen drinken geven
Zondag 6: Project Nederland - De doden begraven
Zondag 7/Pasen: Project Libanon - Alles komt goed?!
Paasgroetenactie - De gevangenen bezoeken
Maaltijdenactie
Liturgisch bloemschikken
Campagnematerialen

4
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
27

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: Gregory Kojageuzian, Kerk in Actie
Illustraties: Linda Verholt
Vormgeving: Robin Sala & Lennart Engelsma
Drukwerk: De Groot, Goudriaan

Magazine 40dagentijd 2022 | 3

Alles komt goed?!
De zeven werken van barmhartigheid
Met het thema Alles komt goed?! staat de Veertigdagentijd in het teken van de toekomst,
waarvan we geloven dat die goed is. Tegelijk is Alles komt goed?! een oproep om nú op te
staan en bij te dragen aan een wereld waarin het al beter zal worden. In navolging van Jezus
kijken we om naar onze naaste en delen van wat we hebben gekregen.
De zeven werken van barmhartigheid laten ons heel
concreet zien hoe dat kan. In Matteüs 25: 35-36 zet Jezus
ze op een rijtje: “Want Ik had honger en jullie gaven Mij te
eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een
vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie
kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat
gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” En Hij zegt erbij:
“Wat jullie voor hen doen, doe je ook voor Mij.”

• Een omschrijving van het Kerk in Actieproject.
• Uitleg over hoe in dit project het werk van barmhartigheid
zichtbaar wordt.
• Een inspiratietekst bij het werk van barmhartigheid in het
kader van het thema Alles komt goed?!
• Liturgiesuggesties bij het werk van barmhartigheid die je
in de dienst kunt gebruiken, bijvoorbeeld als er voor het
project wordt gecollecteerd.
• De weekactie van de vastenkaart die je thuis gebruikt.

Opzet van het magazine

In de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie draait het
om de zeven werken van barmhartigheid. Alle collecten in
de campagne zijn verbonden aan een van deze werken.
De zondagen zijn steeds het moment om een werk van
barmhartigheid en het bijpassende Kerk in Actieproject te
introduceren. In de week daarna kun je er dan verder mee
aan de slag. In dit magazine vind je per week:

Hoofdproject Libanon

Het paasproject ‘Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in Libanon’ is het hoofdproject van de 40dagentijdcampagne. Het is daarmee ook het spaardoel van de
Vastenactie. Alles over de Vastenactie lees je op pagina 6/7.
Op pagina 8/9 staat een verhaal over het project in Libanon.

3 maart - Aswoensdag

10 maart - Biddag

Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd: een
tijd van bezinning op weg naar Pasen. We staan
even stil en kijken vooruit naar wat komen gaat.
Pasen is het belangrijkste feest van de kerk. We
vieren de opstanding van Jezus Christus en daaraan
voorafgaand gedenken we zijn lijden en sterven.
Dat is nogal wat! Om volop Jezus’ opstanding te
kunnen vieren en te beseffen wat dat voor ons leven
betekent, bereiden we ons veertig dagen lang voor.
We laten onze dagelijkse beslommeringen los en
richten ons op de weg van Jezus naar Pasen. Vasten
en van betekenis zijn voor onze naaste kan ons daarbij
helpen. Maar voordat we daarmee aan de slag gaan,
worden we op Aswoensdag eerst nog even stil.

Op de tweede woensdag in maart viert de
Protestantse Kerk als vanouds Biddag voor gewas en
arbeid. We bidden niet alleen voor een goede oogst,
maar ook voor alles wat wordt gedaan om mensen te
voorzien van ‘ons dagelijks brood’. Dat vraagt onder
andere om goede zorg voor onze aarde, voor de
schepping die God ons heeft gegeven om te bewonen
en te bewerken. ‘Laat ons barmhartig zijn voor ons
gemeenschappelijk huis.’ Met die oproep voegde
paus Franciscus in 2015 een achtste werk toe aan de
reeks van zeven: ‘Zorg voor de aarde als huis van de
mens!’

Gebed
Goede Schepper,
Wees als een beschermende
muur om mijn hart
wanneer ik minachting,
teleurstelling en
veroordeling voel
in de blikken die mij raken.
maak mij gevoelig
en kwetsbaar
voor blikken van liefde
en vergeving van God en mensen.
Leer mij zelf onbeschaamd
te kijken naar
een ander mens,
met een blik van genade en troost.
Uit: Vaste Grond. Bijbels inspiratie voor een leven in vertrouwen
Protestantse Kerk 2021

Liedsuggesties
• Lied 51a - God, herschep mijn hart
• Lied 52b - Create in me a clean heart
• Lied 535a - Antwoord mij en keer U tot mij (antifoon)
• Lied 993 - Wat vraagt de Heer nog meer van ons
• God van genade, wees ons genadig (Kyrie) Tussentijds 14

Tip 1: 	Bedenk op Biddag hoe je kunt bijdragen aan
de zorg voor de aarde.
Tip 2: 	Collecteer voor een project in Bangladesh:
Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen,
kijk op kerkinactie.nl/vrouwenbangladesh.
Gebed voor het werk
Goede God,
ik dank voor de aarde
die U geschonken hebt om te bebouwen en te
bewaren.
Ik dank dat U mij roept om hier op aarde
U en de mensen om mij heen te dienen.
Zegen mij op deze dag
met de vrucht van Uw Geest.
Dat liefde, vreugde, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing
mijn leven vervullen.
Zegen mij op de plaats waar U mij roept.
op school, om mijn werk, thuis.
Help mij om de mensen die U op mijn weg brengt
tot bloei te brengen.
Help mij te zorgen voor uw schepping.
Help mij om vrede en recht te brengen.
Zegen mij daartoe met moed, wijsheid en genade.
Door Jezus, Christus,
die Heer is over alles wat leeft.
Amen.
Marco Batenburg
Uit: U die voor mij uitgaat. Gebeden voor onderweg
Protestantse Kerk 2021

Liedsuggesties
• Lied 982 - In de bloembol is de krokus
• Als je bidt zal Hij je geven - Evangelische
Liedbundel 420
• Wonderwereld vol geheimen - Lied 7 uit:
Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow.
©2003, Gooi en Sticht, Kampen
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The Passion 40daagse
The Passion 40daagse: een unieke kans om het verhaal van Pasen op een aansprekende en
laagdrempelige manier te delen in je dorp, stad of wijk. Doet jouw gemeente mee?
In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag
organiseert de Protestantse Kerk vanaf 2 maart 2022
The Passion 40daagse. Gemeenten in heel Nederland
organiseren kleinschalige en persoonlijke concerten, en
paaswakes waarbij je even stil kunt worden. Tijdens het
concert wordt er iets verteld over en gecollecteerd voor een
project van Kerk in Actie.
Elke gemeente die meedoet organiseert zowel een concert
als een paaswake. Deze twee zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Meedoen is gratis en eenvoudig. Bij het
organiseren van de paaswake wordt je gemeente door de
Protestantse Kerk ondersteund met ideeën en materialen.
Hierbij is er alle ruimte voor eigen invulling. Het aansluitende
concert wordt gegeven door artiesten die verbonden zijn
aan Zingen in de Kerk, onderdeel van de Protestantse Kerk.
Het enige wat je hoeft te doen is de artiest van jouw keuze
aanvragen. Kortom: als je je kerk openstelt en voor een
enthousiaste kartrekker zorgt, ben je al een heel eind! Doe je
mee met The Passion 40daagse, dan krijg je een replica van
het Passionkruis te leen dat je als centraal element bij het
concert en de paaswake kunt inzetten.

Alles komt goed?!

Het thema van The Passion 40daagse is, net als The Passion
zelf: Alles komt goed?! Dit zijn woorden van hoop. God
belooft ons een nieuwe wereld. Ook al voelt het nu nog niet
altijd zo, Pasen laat zien dat er een nieuw begin mogelijk is.

Aanmelden
Op www.zingenindekerk.nl/passion vind je alles over
The Passion 40daagse. Je leest er meer over het
organiseren van een paaswake en je vindt er een
overzicht van artiesten die jouw gemeente (gratis) kan
boeken voor een concert. Via het aanmeldformulier op
de website kun je de artiest van jouw keuze aanvragen.
Let op: dit kan tot 15 januari 2022 of mogelijk iets later.

Vastenactie

Loop met Kerk in Actie
mee richting Pasen

De Vastenactie van Kerk in Actie is een ‘wandeling’ op weg naar Pasen, via de zeven werken
van barmhartigheid, waarbij je onderweg kunt aanhaken, even kunt pauzeren, maar ook mag
afhaken. Met de Vastenactie kun je bijdragen aan het 40dagentijdproject in Beiroet, Libanon,
waarover je meer kunt lezen op pagina 8/9.
Hoe werkt het?

De vastenactie wordt zowel digitaal als op papier
aangeboden en is beschikbaar voor zowel gemeenten als
particulieren. Wie mee wil lopen kan dat doen door de
QR-code op de papieren vastenkaart te scannen of zich te
abonneren op de dagelijkse nieuwsbrief. Elke dag kun je zien
welke ‘stap’ we die dag met elkaar zetten, bijvoorbeeld door
een kaartje sturen naar iemand die eenzaam is of door een
dag vlees te laten staan. Daarbij geeft Kerk in Actie steeds
een tip of inspiratie. Je bepaalt zelf hoe lang je meeloopt met
de vastenactie, het is je eigen ‘tocht’ naar Pasen.
Sparen en besparen

De acties leveren twee tot drie keer in de week geld op voor
Libanon. Bijvoorbeeld door een week geen vlees te eten:
dat scheelt al snel een aantal euro’s op een avond. Elke
dag wordt in beeld gebracht hoeveel alle deelnemers met
elkaar hebben bespaard. Meesparen voor het project kan op
verschillende manieren: individueel, maar ook met de hele
gemeente, door de vastenkaarten in je gemeente uit te delen
en de gemeenteleden thuis mee te laten doen.
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Zeven werken

Je loopt de weg naar Pasen via zeven thema’s: de zeven
werken van barmhartigheid. De volgorde sluit aan bij de
volgorde van dit 40dagentijdmagazine. Per week wordt het
thema voor zeven dagen uitgewerkt. Daarnaast word je
wekelijks een stapje verder meegenomen in het verhaal van
Libanon.
Tips

• S
 paart jouw gemeente liever voor een ander project dan
dat in Libanon? Geen punt. Je kunt voor jouw gemeente
spaardoosjes aanvragen om bij de vastenactie te
gebruiken, ook als de opbrengst niet voor Libanon is.
• A
 ls je de papieren kaarten hebt uitgedeeld in je gemeente,
vraag dan elke zondag tijdens de dienst even aandacht
voor de acties van de komende week. Zo wordt het niet
alleen een individuele tocht, maar een wandeling met de
hele gemeente.
Lees alles over de vastenactie op kerkinactie.nl/vasten.
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40dagentijdproject 2022

Zayn (16)
Hamdan (17)

‘Ik zou hier het liefst al
mijn tijd doorbrengen’

Kansen voor jongeren

“Ik was twee jaar toen ik met mijn familie uit
Syrië naar Libanon kwam. We wonen in een klein
appartement in Bourj Hammoud, waar mijn vader
werkt als kleermaker. We hebben het niet breed,
maar ik ben blij dat ik gewoon naar school kan. Ik ga
nu al drie jaar naar het Manaracentrum. Ik krijg er
hulp bij mijn huiswerk en ga samen met vrienden
naar sportactiviteiten en bijbelstudies. Ook krijg
ik psychische hulp en een vaktraining timmeren.
Hierdoor kan ik nu in mijn buurt wat geld verdienen
door klussen te doen. Het is ongelooflijk hoe enorm
ik hier geholpen wordt. Ik zou er het liefst al mijn tijd
doorbrengen! Het is mijn droom om later dokter te
worden. Daarvoor moet ik eerst nog veel diploma’s
halen. Door alle hulp hier ben ik al een stap op de
goede weg. Een leven zonder het centrum kan ik me
niet meer voorstellen.”

‘Ik kan hier met al
mijn vragen terecht’
“Tien jaar geleden vluchtte ik met mijn familie uit
Syrië naar Libanon. Ik woon met mijn ouders, zus en
broer in een klein appartementje in Bourj Hammoud.
Mijn vader maakt lange dagen als metselaar in de
bouw. Hier in Beiroet is onze hele familie christen
geworden. Iedere week gaan we naar de Koerdische
kerk in de buurt. Gelukkig kan ik hier nu naar school.
Dat heeft twee jaar geduurd, omdat er door de grote
aantallen Syrische vluchtelingen eerst geen plek was.
Sommige schoolvakken zijn best lastig, maar gelukkig
krijg ik in het Manaracentrum bijles in wiskunde. Ik
vind het zo fijn om hier te zijn. Het is er altijd gezellig
en de jongerenwerkers zijn als vrienden voor me.
Ik kan met al mijn vragen bij ze terecht. Later wil ik
het liefst politieagent worden, maar ook dokter of
voetbalster zie ik wel zitten!”
Lees het hele verhaal van Zayn op
kerkinactie.nl/zayn.

Lees het hele verhaal van Hamdan op
kerkinactie.nl/hamdan.

in achterstandswijk in Beiroet
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en
arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet
te overzien. Gebrek aan goed onderwijs,
werkloosheid, armoede, trauma’s en geweld
ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen,
maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief
op een betere toekomst. Ouders halen
hun kinderen al jong van school, omdat ze
moeten werken of omdat er geen geld meer
is voor hun opleiding.
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Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt kwetsbare tieners
uit deze wijk op. Ze krijgen huiswerkbegeleiding, een
vaktraining en psychosociale hulp of kunnen er terecht voor
een partijtje tafelvoetbal of airhockey. “Veel jongeren hier
zijn het doel in hun leven verloren door alle misère,” vertelt
Maher el Hajj, directeur van het centrum. “Wij bieden hen
een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om
met de Bijbel bezig te zijn, maar ook een opleiding waarmee
ze praktisch aan de slag kunnen.” Wilbert van Saane,
uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Beiroet, is
onder de indruk van wat er in het Manaracentrum gebeurt:
“Het laat jongeren op zoveel gebieden groeien. De liefde en
zorg van de jongerenwerkers geeft hun een stevige steun in
de rug, op weg naar de toekomst.”

Wat kan Kerk in Actie doen met jouw bijdrage?
Elk jaar krijgen meer dan 1000 jongeren huiswerkbegeleiding,
psychosociale hulp en een vaktraining, en doen ze mee aan
sport- en recreatieactiviteiten in jongerencentrum Manara.
Kerk in Actie steunt het centrum met 70.000 euro per jaar.
Jij kunt ons daarbij helpen!
• Voor 30 euro per maand krijgt een jongere huiswerk
begeleiding.
• Voor 35 euro per maand krijgt een jongere een vakopleiding
timmeren.
• Voor 120 euro per jaar krijgt een jongere psychosociale hulp.
Kijk voor meer info op kerkinactie.nl/40dagentijd.
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Week 1 | zondag 6 maart - zaterdag 12 maart
Inspiratietekst

Liturgiesuggesties

Lucas 4:1-13
Waar veel mensen de honger overkomt, lijkt Jezus
die bijna bewust op te zoeken. Veertig dagen trekt Hij
zich terug in de woestijn en doet het al die tijd zonder
eten. Een tijd van inkeer en voorbereiding, voordat
straks zijn optreden begint. Dan meldt zich de
grote tegenspeler, de duivel, met een listig gekozen
aanbod. Want wie wil er geen brood na veertig
dagen zonder? Van brood gaat de verleiding naar
de macht over de wereld. Jezus gaat er niet op in
en geeft daar een duidelijke boodschap mee af. Wie
de behoeften in zijn leven laat voeden met wat op
het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt, kan bedrogen
uitkomen. Een leven in relatie met God, daarin ligt de
toekomst. Op weg naar die toekomst delen we van
wat ons gegeven is en voeden we op onze beurt wie
honger heeft.

Liederen
• Lied 390 - Het brood in de aarde gevonden
• Delen van het brood - Liederen ter bemoediging 6
• Eten genoeg, brood om te delen - Liederen ter
bemoediging 8
• Kom als je honger hebt of dorst (Met open armen)
Medemens 6
• God, zegen dit brood - Lied 9 uit: Opstaan!
Meer liederen uit Iona, Glasgow.
©2008 Gooi en Sticht, Kampen
Heer, zegen ons dagelijks brood
en geef brood aan wie er honger moet lijden
wie overvloed heeft: honger naar gerechtigheid.
Heer, zegen ons dagelijks brood.
Uit: Hoop voor alle volken 81

Gebed
Wij komen bij U, Schepper van hemel en aarde,
die ons in de rijkdom van de schepping geeft wat wij
nodig hebben.
Weekactie vastenkaart - voor thuis

Rwanda

Deze week eten we sober: we eten geen vlees en
proberen niet te snoepen. Geef 2 euro voor elke dag
waarop dit is gelukt.

Alles komt goed?!

De hongerigen eten geven

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de
inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond
kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas
verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden.
Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en
boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen
veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere
landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de
boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen
hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

Uit: Medemens 6

Gedicht
Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.

10 | Kerk in Actie

Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.
Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien
om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.

De hongerigen eten geven in Rwanda
Je zult maar weinig opleiding hebben genoten en
moeten leven van wat je verbouwt op een klein
stuk grond. Als ouder is het dan elke dag hard
ploeteren om je gezin te kunnen voeden. Honger ligt
voortdurend op de loer. De Rwandese diaconessen
leren de hongerigen zichzelf te voeden. Boeren en
boerinnen zien hoe ze veeteelt en landbouw anders
aan kunnen pakken en gaan beter samenwerken.
Zo wordt de spiraal van armoede en honger
doorbroken.

Zegen het werk van onze handen,
dat ons werk mag dienen tot zegen voor alle mensen.
Zodat er voor ons en voor de mensen om ons heen
een rechtvaardige maatschappij is,
met voldoende voedsel en een veilige plaats voor
iedereen.
Amen
J. Glas

Op deze pagina vind je bijbelse inspiratie over Alles komt goed?! en hoe je
dat concreet kunt maken met een van de zeven werken van barmhartigheid:
door een project te steunen en door zelf aan de slag te gaan.

Rwanda - Met zusters werken
aan gezond eten (zending)

Wij bidden U dat er voldoende geoogst mag worden,
zodat er voor iedereen genoeg is,
en dat we leren delen met hen bij wie de oogst
ontbreekt.

En God, misschien,
als we moed hebben,
help ons dan ze ook te maken:
die gaten, die paadjes, die kansen.
Amen
Harmke Heuver

Kijk op kerkinactie.nl/40dagentijd voor
meer suggesties, materialen en informatie
over projecten en acties.

Uit: U die voor mij uitgaat. Gebeden voor onderweg
Protestantse Kerk 2021
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Week 2 | zondag 13 maart - zaterdag 19 maart
Liturgiesuggesties
Liederen
• Lied 91a - Wie in de schaduw Gods mag wonen
• Lied 258 - Zend ons een engel in de nacht
• Lied 263 - Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht
• Lied 265 - Gij waakt en draagt mij
• God zal zorgen - André F. Troost, te vinden op
kerkliedwiki.nl/God_zal_zorgen
• O Christus, hoor ons bidden - Liefste lied van
overzee II- 44

Inspiratietekst

Nederland
Alles komt goed?!

De zieken bezoeken
Op deze pagina vind je bijbelse inspiratie over Alles komt goed?! en hoe je
dat concreet kunt maken met een van de zeven werken van barmhartigheid:
door een project te steunen en door zelf aan de slag te gaan.

Kerk zijn doe je met elkaar
(binnenlands diaconaat)
Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken
bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin
de mens zelf centraal? Kerk in Actie begeleidt en
ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van
betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt
bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het initiatief
‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam zijn
of met een ziekte worstelen kunnen er wekelijks
terecht om hun verhaal te delen en anderen te
ontmoeten.
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De zieken bezoeken in Nederland
Jezus roept ons op om de zieken te bezoeken.
Daarmee geeft Hij ons opdracht om te zien naar
elkaar en mensen die eenzaam of ziek zijn niet te
vergeten. De kerk heeft daarin een belangrijke
taak, ook in Nederland. Ook in ons land zijn er veel
mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen
knopen of een klein sociaal netwerk hebben. Kerk
in Actie steunt initiatieven van kerken door het hele
land die mensen samenbrengen die elkaar tot steun
kunnen zijn.

1 Korinthe 13:1-13
De Amerikaanse predikant Michael Curry liet er bij
het huwelijk van prins Harry en Meghan geen twijfel
over bestaan. Vol passie herhaalde hij een preek
lang zijn punt: uiteindelijk draait het om één ding,
namelijk de liefde. En zegt erbij: “De uiteindelijke
bron van die liefde is God zelf: Hij is de bron van al
onze levens.” Deze realistische boodschap wordt
door veel mensen herkend. Het dagblad Trouw
noemde de preek zelfs het hoogtepunt van de dag.
Niet minder geestdriftig deelt Paulus hetzelfde punt.
Een mens kan van alles bezitten, tot aan een groot
geloof en de bereidheid om alles op te geven, maar
heb je daarbij niet de liefde, dan is het eigenlijk voor
niets. Liefde, toen en nu, is de bron en basis van ons
leven, gegeven door God zelf. Als je door de ogen
van de zeven werken het stuk van Paulus over de
liefde leest, wordt de kracht ervan nog duidelijker.
We doen ze niet zomaar, zoals het bezoeken van de
zieken, maar weten ons aangeraakt door God zelf.

Weekactie vastenkaart - voor thuis
Stuur deze week bemoedigende kaarten naar mensen
die ziek zijn of het moeilijk hebben. Koop mooie kaartjes
of knutsel ze zelf!

Gebeden
Hoor mij, God,
als ik tot U roep.
U ziet mijn verdriet,
U kent de vragen
die mijn gedachten vervullen,
U weet hoe ik opzie
tegen de dag van morgen.
Versterk in mij het geloof
dat ik mijn weg niet alleen ga.
Troost mij
met uw aanwezigheid,
nu en in de komende dagen
Sjoerd Zwaan
Uit: Liedboek p. 1366

Draag mijn zorgen
Goede God,
Zorgen omringen mijn gemoed.
Mijn hart is onrustig.
Gedachten blijven komen.
Ik weet niet wat ik moet.
Van mensen om mij heen
voel ik mij zo afhankelijk.
Van hen die die voor mij zorgen,
vaak vriendelijk, soms gemeen.
Krachten verlies ik gaandeweg,
ik kan niet meer zo veel.
Maar ik kan U nog alles geven
als ik het U biddend zeg.
Wees met hen die mij dierbaar zijn
en die ik in mijn hart bewaar.
Dat zij gespaard mogen blijven
van pijn, ziekte en gevaar.
Draag mijn zorgen, Heer,
dan komt mijn hart tot rust.
Neem zo mijn gedachten aan.
U geeft mij moed, steeds weer.
Amen
Tim van Iersel
Uit: U die voor mij uitgaat. Gebeden voor onderweg
Protestantse Kerk 2021

Kijk op kerkinactie.nl/40dagentijd voor
meer suggesties, materialen en informatie
over projecten en acties.
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Week 3 | zondag 20 maart - zaterdag 26 maart

Indonesië

Inspiratietekst

Liturgiesuggesties

Lucas 13:1-9
Lucas 13 begint met een pittige toespraak. Wie
denkt dat hij beter is dan een ander, heeft het bij
het verkeerde eind. Ter illustratie vertelt Jezus
een gelijkenis die de scherpte van zijn woorden
onderstreept, maar tegelijk iets zegt over het geduld
dat God met mensen heeft. De boodschap is helder:
als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door
ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn
koninkrijk te worden. De woorden ‘alles komt goed’
worden met deze gelijkenis op scherp gezet. Na het
lezen van Lucas 13 besef je dat dit geen goedkope
woorden zijn, die je zomaar kunt uitspreken. De
woorden krijgen diepgang en het karakter van een
geloofsuitspraak. Alles komt goed: meer dan een
zoetsappige uitspraak beseffen we dat het een
oproep is om op te staan en vrucht te dragen. De
zeven werken laten zien hoe dat concreet kan,
bijvoorbeeld door de naakten te kleden.

Liederen
• Lied 221 - Zo vriendelijk en veilig als het licht
• Lied 859 - Schuldig staan wij voor U, Heer
• Lied 981 - Gij voedt de vogels in de bomen
• Lied 991 - Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Weekactie vastenkaart - voor thuis
Koop deze week geen nieuwe kleding of luxe spullen
en deel uit van wat je hebt. Geef € 3 voor elke dag
waarop dit lukt.

De naakten kleden
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Maak mij een instrument van uw vrede.
leer mij te delen met wie geen deel van leven heeft,
leer mij de beker te geven aan wie niets te drinken heeft,
leer mij vast te houden wie geen hand in handen heeft,
leer mij te roepen voor wie geen stem meer heeft,
leer mij vandaag te zorgen voor wie zelfs geen
morgen heeft.
René de Reuver. Uit: U die voor mij uitgaat. Gebeden voor onderweg

Mijn mantel is mijn schild.
Met vrede epauletten
dwing ik mijn status af.
Wie durft zich te verzetten?
Mijn wagen tegen kou,
waag ik dat stuk te snijden?
Geef ik de helft aan jou,
wanneer ik je zie lijden?
Mijn mantel is mijn schild.

De naakten kleden in Indonesië
Dreamhouse wil daarnaast voorkomen dat kinderen
op straat belanden. Daarom ondersteunt het ouders
om financieel zelfredzaam te worden, zodat ouders
hun kinderen kunnen voeden, kleden en naar
school laten gaan. Door de coronapandemie is dit
werk extra belangrijk geworden: door lockdowns
verloren veel ouders hun inkomen en nam het aantal
straatkinderen toe. Dreamhouse zet alles op alles
om, samen met maatschappelijke instantie, ouders
te helpen hun kinderen kleding, zorg, voedsel, liefde
en aandacht te kunnen bieden.

Wilt U, door Uw Geest,
dit eeuwenlang wereldwijd gebeden gebed
realiseren in en door mijn leven.

Gedicht
Mijn mantel is mijn huid.
Hij koestert en omarmt mij.
Als ik hem om mij sluit,
beschermt hij en verwarmt mij.
Een stof, die zachtjes streelt,
zo kleurrijk en zo prachtig!
Ik voel mij als een prins,
zo rijk, zo sterk, zo machtig.
Mijn mantel is mijn huid.

Op deze pagina vind je bijbelse inspiratie over Alles komt goed?! en hoe je
dat concreet kunt maken met een van de zeven werken van barmhartigheid:
door een project te steunen en door zelf aan de slag te gaan.

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel
kinderen op straat. Zij worden aan hun lot
overgelaten en moeten zichzelf zien te redden.
De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om.
Ze zoekt kinderen op straat op, bouwt een band met
hen op en kijkt samen met het kind, en met de ouders
als die in beeld zijn, welke hulp het beste is. Voor
kinderen die niet meer op straat willen wonen is er
een opvanghuis en onderwijs.

Dank Jezus, dat U ook mij leert bidden
om Uw hemel op aarde;
‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel zo ook op de aarde.’

Protestantse Kerk 2021

Alles komt goed?!

Indonesië - Een betere toekomst voor
straatkinderen (werelddiaconaat)

Gebed
Heer,
als ik ergens naar verlang,
dan is het wel naar Uw hemel op aarde.
Het zijn zo vaak verschillende werelden,
deze aarde met alles wat daarop speelt
en Uw hemelse heerlijkheid.

Kijk op kerkinactie.nl/40dagentijd voor
meer suggesties, materialen en informatie
over projecten en acties.

Mijn mantel zo vertrouwd!
Maar één kwam langsgereden
die, sterk als een magneet,
van liefde sprak en vrede.
Durf ik het aan, mijn huid,
mijn schild hier op te geven?
Hem achterna te gaan
en kwetsbaar, bloot te leven?
Mijn mantel voelt nu oud.
Jacqueline Roelofs - van der Linden. Uit: Medemens 4
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Week 4 | zondag 27 maart - zaterdag 2 april
Liturgiesuggesties
Liederen
• Lied 975 - Jezus roept hier mensen samen
• Lied 997 - ..en vele duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land
• Lied 998 - Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen
• Ik ga eenzaam de straten door - Lied 27 uit:
Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow.
©2003, Gooi en Sticht, Kampen
• Ik sta aan de deur - Lied 12 uit Opstaan!
Meer liederen uit Iona, Glasgow.
©2008 Gooi en Sticht, Kampen
Gedicht
Lied voor de vreemdeling
Hoe zou jij je een eregast weten
wanneer niemand je zegt: wij verwachtten je al,
wanneer niemand je welkom zou heten
op een veilig plek in het kille heelal,
aan een tafel voor kruidige geuren
in een huis met geopende deuren?
Hoe zou jij je een eregast weten
wanneer niemand je vraagt naar je levensverhaal,
naar geliefden die jou niet vergeten,
naar het onrecht, de leugens, de valse moraal,
naar het land waaruit jij werd verdreven,
naar jouw hoop en je kracht om te leven?

Nederland
Alles komt goed?!

De vreemdelingen herbergen
Op deze pagina vind je bijbelse inspiratie over Alles komt goed?! en hoe je
dat concreet kunt maken met een van de zeven werken van barmhartigheid:
door een project te steunen en door zelf aan de slag te gaan.

Jong en oud thuis in de kliederkerk
(missionair werk)
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk
voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is
van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan
spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van
alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger
ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen,
leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de
kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland
ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien
als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
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De vreemdeling herbergen in Nederland
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken,
vieren, eten en in het voetspoor van Jezus leren gaan.
Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders. Iedereen
is welkom, ook als je vervreemd bent van kerk en
geloof. Door de laagdrempelige en toegankelijke
samenkomsten voelt het hele gezin zich thuis. Mensen
van alle generaties vinden voor het eerst of opnieuw
onderdak in de kerk.

René van Loenen
Uit: Zeven wegen. De kunst van barmhartigheid
De roos van Culemborg, 2021

Inspiratietekst
Lucas 15:11-32
Eindelijk thuis, zo noemde Henri Nouwen zijn boek
over Lucas 15. Een titel met hetzelfde perspectief
als de woorden ‘alles komt goed’. Een vergezicht,
maar tegelijk vandaag al realiteit. In een beeldende
gelijkenis maakt Jezus duidelijk waar het God om te
doen is: het huis van de Vader. Daar is voor iedereen
plek en het is er goed. Voor de jongste zoon, die na
een verkwist leven op zijn schreden terugkeert. Voor
de oudste zoon, die is gebleven, maar al die tijd niet
heeft ontdekt dat hij het beter heeft dan hij beseft. De
nadruk lijkt te liggen op de jongste zoon. Maar kijk je
naar het grotere plaatje, dan kun je Lucas 15:11-32
lezen als een brede uitnodiging om bij de Vader
thuis te vertoeven. Of je daar nu nog bent of naar
terugkeert, het leven is er goed. Lucas 15 schetst ons
zo iets van het toekomstplaatje waarnaar we op weg
zijn, maar nu al vanuit leven. Anders gezegd: Lucas
15 spoort ons ook aan om wie ontheemd is onderdak
te bieden, een thuis te geven.

Gebed voor mensen in nood
Lieve God,
Er zijn zoveel mensen in nood.
net als iedereen in deze wereld
hebben vluchtelingen een plaats nodig om te leven,
een warm bed. voedsel, kleren, wasgelegenheid…
Lieve God, U weet dat wij al deze dingen nodig hebben,
maar meer dan wat dan ook mensen die om ons geven,
om onze liefde te delen, onze hoop en onze toekomst.
Wij hebben het nodig om nodig te zijn.
Lieve God, U weet wat wij nodig hebben.
Kom en reik ons een hand.
Amen
Uit: Medemens 4

Weekactie vastenkaart - voor thuis
Geen huis is geen warmte. Zet de verwarming thuis
eens wat lager en trek een dikke trui aan. Geef € 2 voor
elke dag waarop je stookkosten bespaart.

Kijk op kerkinactie.nl/40dagentijd voor
meer suggesties, materialen en informatie
over projecten en acties.
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Week 5 | zondag 3 april - zaterdag 9 april
Inspiratietekst

Liturgiesuggesties

Johannes 4
Jezus is moe en heeft dorst. Als Hij bij een oude
bron gaat zitten vraagt Hij de Samaritaanse vrouw
die langskomt om water. En dan draait meteen het
perspectief in het verhaal. Het water waar Jezus
om vroeg blijkt opeens ook het beeld voor datgene
wat je leven echt vervulling kan geven. Aanvankelijk
begrijpt de vrouw het nog niet helemaal en lijkt
ze vooral blij dat ze met dit bijzondere water nooit
meer naar de put hoeft te gaan. Maar gaandeweg
daalt de boodschap in en haalt ze vol enthousiasme
haar stadsgenoten erbij. Je dorst laven. Soms heb
je daar letterlijk behoefte aan, zoals op een warme
zomerdag. Maar soms verlang je naar meer en zoek
je naar ‘water’ dat de dorst naar rust en betekenis in
je leven kan vervullen. De zeven werken roepen ons
op de dorstigen te laven. In het licht van Johannes
4 kun je dat lezen als een dubbele opdracht. We
dragen zorg voor de nood van mensen, vaak heel
letterlijk. Maar we hebben ook iets te delen dat het
concrete te boven gaat.

Liederen
• Lied 42a - Zoals een hert reikhalst naar levend water
• Het lied van de wijngaard - Zingend Geloven I-60
• Kom als je honger hebt en dorst - Met open armen,
schrijvers voor gerechtigheid. Uit: Medemens 6
(opname via youtube)
Gebed
Lied voor de schenker
Ons leven volgt een morsig spoor van bron tot bron
vanaf de eerste melk waarmee de reis begon
tot aan het allerlaatste glas, een lafenis
die duurt zolang het lieve leven ons gegeven is,
die duurt zolang het lieve leven ons gegeven is.
Ons leven volgt een morsig spoor van bron tot bron.
een drinkgelag van morgendauw tot avondzon.
O Moeder-Schenker van de melk en van de wijn,
help ons voor elke reisgenoot een gulle bron te zijn,
help ons voor elke reisgenoot een gulle bron te zijn.
René van Loenen
Uit: Zeven wegen. De kunst van barmhartigheid
De roos van Culemborg, 2021

Moldavië

Alles komt goed?!

De dorstigen drinken geven
Op deze pagina vind je bijbelse inspiratie over Alles komt goed?! en hoe je
dat concreet kunt maken met een van de zeven werken van barmhartigheid:
door een project te steunen en door zelf aan de slag te gaan.

Moldavië - Kinderen en ouderen worden
gezien (werelddiaconaat)
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel
mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven
achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht
die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van
de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat
wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd
opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij
hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra
terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijk
activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.
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De dorstigen drinken geven in Moldavië
Het zal je maar gebeuren: je moet je als kind zonder
ouders zien te redden of je staat er als oudere
alleen voor. Veel kinderen en ouderen in Moldavië
kunnen niet terugvallen op familie of geliefden. Geld
voor een dagelijkse gezonde maaltijd is er niet. De
dagcentra van Bethania staan open voor kwetsbare
mensen. Jezus’ opdracht om dorstigen drinken te
geven krijgt hier handen en voeten. Jong én oud
kunnen rekenen op zorg, aandacht en dagelijks eten.

(Melodie lied 782)

Weekactie vastenkaart - voor thuis
Laat dat wijntje even staan, drink een week geen
alcohol. Of, als je geen alcohol drinkt, drink dan deze
week geen limonade, sap of frisdrank, maar water of
thee. Geef € 2 voor elke dag waarop je geen alcohol
of limonade drinkt.

Mensen hebben mensen nodig
Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.
Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.
Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.
Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.
Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dt wij onszelf beminnen.
Marinus van den Berg
Uit: Medemens 4

Kijk op kerkinactie.nl/40dagentijd voor
meer suggesties, materialen en informatie
over projecten en acties.
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Week 6 | zondag 10 april - zaterdag 16 april
Inspiratietekst

Liturgiesuggesties

Lucas 22:1-23,56
Het zou het begin van een goede thriller kunnen zijn.
Nog voordat Lucas begint over het feest van het
ongedesemde brood, het Pesachfeest, lezen we hoe
achter de schermen op slinkse wijze het verraad
van Jezus geregeld wordt. De hogepriesters en de
schriftgeleerden zetten alles op alles om Jezus het
zwijgen op te leggen en zo zijn invloed ongedaan
te maken. Bijna onbewogen, zo lijkt het, is Jezus
ondertussen bezig met de pesachmaaltijd. En als Hij
niet veel later aanligt met zijn leerlingen, spreekt Hij
woorden die tot op de dag van vandaag resoneren.
Dwars tegen de haat en het geweld in geeft Jezus
zijn volgelingen iets mee dat hen steeds opnieuw
herinnert dat Hij de toekomst heeft geopend. Door
brood en wijn zijn we, steeds opnieuw, verbonden
aan die toekomst, omdat we ons ermee verbinden
aan de levende Heer. Deze week staat het begraven
van de doden als werk van barmhartigheid centraal.
Als we ons ergens met hen verbonden weten, dan
wel in de gezamenlijke toekomst die we met de
Heer verwachten. Alles komt goed, brood en wijn
herinneren ons daar steeds opnieuw aan.

Liederen
• Lied 932 - Rust nu mijn ziel
• Toen ik nog ziek was, leefde ten dode - Zangen van
zoeken en zien, 483
• Als het ademen faalt - Lied 30, Liederen en gebeden
uit Iona & Glasgow. ©2003, Gooi en Sticht, Kampen
• Hij zal jullie tranen afvegen - Lied 11, Opstaan!
Meer liederen uit Iona, Glasgow.
©2008 Gooi en Sticht, Kampen

Nederland

Gebeden
God van levenden en van doden
Hemelse Vader, Heer van al wat leeft,
van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U
God van levenden en van doden denkend aan wie zijn heengegaan roepen wij U aan.
Wij danken U
voor wat U schonk in wie van ons ging onze gedachten zijn vol herinnering aan dagen en jaren,
aan goed en kwaad:
hartverwarmende woorden, liefdevolle daden,
maar ook tekorten en gebreken,
wel en wee, voor- en tegenspoed.
Wij bidden U: dat de dood
ons het geloof in Uw toekomst niet zal ontnemen,
dat onze hoop en onze liefde zullen opvlammen
als fakkels in een donkere nacht;
dat niet de vrieskou van de dood
maar de gloed van Pasen ons voor de geest zal staan.

Alles komt goed?!

De doden begraven

Hemelse Vader, God van al wat leeft,
in Uw hoede schuilen wij - berg ons
in de palmen van Uw hand
ter willen van Uw Zoon die de opstanding en het leven is.
André F. Troost
Uit: U die voor mij uitgaat. Gebeden voor onderweg
Protestantse Kerk 2021

Nieuw begin
Schenk mij het vertrouwen
dat er een moment zal zijn
zoals die ochtend: Pasen.
Nieuw begin van leven
aan dood en verdriet voorbij.

Op deze pagina vind je bijbelse inspiratie over Alles komt goed?! en hoe je
dat concreet kunt maken met een van de zeven werken van barmhartigheid:
door een project te steunen en door zelf aan de slag te gaan.

PaasChallenge: inleven in het paasverhaal
(Jong Protestant)
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de
week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met
dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk,
leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal
kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven
ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en
wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden
maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de
PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.
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De doden begraven in Nederland
Pasen is het feest van de opstanding, het nieuwe
leven. God roept mensen weg uit een bestaan dat
zonder hem een doodlopende weg is. We mogen
opnieuw beginnen. Vanzelf is dat niet gegaan, dat is
wat het verhaal van Goede Vrijdag en de begrafenis
van Jezus ons vertelt. Maar door die duisternis heen
is het weer licht geworden. Van dat licht willen we
delen, ook met jongeren, en hen laten zien waar het
echte leven te vinden is.

Weekactie vastenkaart - voor thuis
Steek elke dag een kaarsje aan voor een bekende
overledene of voor mensen die wereldwijd zijn
omgekomen door honger, rampen of geweld.

Geef mij het geloof
dat ik kracht zal vinden
om me van het duister af te keren;
moed om op te staan en te gaan
het licht van de nieuwe dag
tegemoet.
Van: Werner Pieterse
Uit: U die mij voorgaat. Gebeden voor onderweg
Petrus, 2021

Kijk op kerkinactie.nl/40dagentijd voor
meer suggesties, materialen en informatie
over projecten en acties.
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Week 7 | zondag 17 april (Pasen)
Inspiratietekst
Johannes 20:1-18
Alles komt goed! Als die uitspraak ergens op z’n
plek is, dan wel vandaag, op de Paasmorgen.
Want waar de toekomst door de dood van Jezus
gesloten leek, wordt deze met Pasen weer helemaal
opengelegd. De Heer is opgestaan! En daarmee
lijkt alles gezegd. Zijn we er dan? Nee, nog niet, en
als we om ons heen kijken wordt dat iedere dag
weer duidelijk. Dat beseffen ook de jongeren in
achterstandswijken in Beiroet, waar we met met
Pasen voor collecteren. Het leven is nog lang niet
zoals het zou moeten zijn. Maar we weten wel dat
we op weg zijn naar een toekomst vol hoop, omdat
het niet eindigt bij de dood. Het komt goed, alles
komt goed. Vandaag durven we het hardop uit te
spreken. En in navolging van de Heer staan we en
delen het leven, met jongeren in Beiroet, om ons
heen wereldwijd, tot de dag dat alles goed is.

Libanon - Kansen voor jongeren in
achterstandswijk (werelddiaconaat)
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in
Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld,
verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan
goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen
elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in
Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara.
Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en
helpt hen om hun trauma´s te verwerken. Jongeren
krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen een
vaktraining volgen. Alles komt goed?! Dankzij de
liefde en aandacht die de jongeren in het Manara
Youth Center krijgen, durven zij hierin te geloven!

Liturgiesuggesties
Liederen
• Lied 809 - Blijf niet staren op wat vroeger was
• Lied 827 - Mensen, wij zijn geroepen om te leven
• Lied 605 - De toekomst is al gaande
• Lied 608 - De steppe zal bloeien
• Jezus Christus is verrezen - Lied 28 uit: Liederen
en gebeden uit Iona & Glasgow.
©2003, Gooi en Sticht, Kampen
• Wij mogen hier opnieuw beginnen - Het liefste
lied van overzee II-59
Gebed

Libanon

Alles komt goed?!

Alles komt goed?!
Alles komt goed?! dat is een vraag die met Pasen een antwoord wordt.
jezus’ opstanding laat zien dat er een nieuw begin is. In dat vertrouwen
geloven we dat alles goed komt.
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Nieuw begin
Schenk mij het vertrouwen
dat er een moment zal zijn
zoals die ochtend: Pasen.
Nieuw begin van leven
aan dood en verdriet voorbij.
Geef mij het geloof
dat ik kracht zal vinden
om me van het duister af te keren;
moed om op te staan en te gaan
het licht van de nieuwe dag
tegemoet.
Werner Pieterse
Uit: U die mij voorgaat, gebeden voor onderweg
Petrus

Kijk op kerkinactie.nl/40dagentijd voor
meer suggesties, materialen en informatie
over projecten en acties.
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Paasgroetenactie

Maaltijdenactie

Bij de zeven werken van barmhartigheid gaat het erom: zie je de ander staan,
heb je oog voor mensen die makkelijk buiten de boot vallen? En wat kun je voor hen doen?
Met de maaltijdenactie van Kerk in Actie kun je een gezellige maaltijd voor hen organiseren.
Zo geef je ze het gevoel: ik word gezien, ik hoor erbij!
Met de maaltijdenactie kom je in beweging voor mensen
met een krappe beurs, ouderen en vluchtelingen. Voor elk
van deze doelgroepen staat er een uitgebreid en handig
stappenplan om een maaltijd te organiseren, gemaakt
door mensen die vanuit ervaring spreken. Je vindt de
beschrijvingen op kerkinactie.nl/maaltijdenactie. We hopen
dat het je helpt om enthousiast aan de slag te gaan.

Denk aan de gevangenen

Vluchtelingen
Vluchtelingen en statushouders die net in Nederland
zijn, voelen zich vaak eenzaam. Persoonlijk contact is
belangrijk om te kunnen aarden. De Gereformeerde Kerk in
Twijzelerheide heeft ervaring met het organiseren van een
maaltijd voor hen. “We hadden - heel eenvoudig - schalen
met gesneden groenten en kip klaarstaan. Op grote bakplaten
kon iedereen zijn eigen eten klaarmaken”, vertelt organisator
Alma van de Boon. Tijdens het koken en de maaltijd kwamen

de verhalen los en in de kerk konden mensen een kaarsje
aansteken, bijvoorbeeld voor familie in het eigen land. Alma:
“Twee Irakese christenen baden het Onze Vader toen we in
de kerk waren. De rillingen liepen over mijn rug. We kenden
elkaar amper en ineens hadden we een band.”
Tips:
• De eerste stap voor het organiseren van een maaltijd is het
vinden van een kartrekker. Vind je het organiseren van een
maaltijd een leuk idee, maar zie je er zelf tegenop? Vraag
dan iemand die er zijn hand niet voor omdraait.
• De drie stappenplannen van deze maaltijdenactie zijn er
om het je zo makkelijk mogelijk te maken. Natuurlijk ben
je vrij om een ander soort maaltijd of een andere doelgroep
te kiezen. We wensen je een inspirerende en smakelijke
maaltijd toe!

“Tussen de donkere kanten van mijn leven weef ik de lichtpuntjes,” zegt een gedetineerde in
de gevangenis van Nieuwersluis. Met medegevangenen werkte ze aan het kunstwerk dat is
afgebeeld op de paasgroetenkaarten van 2022. Een geschenk van ‘binnen de muren’ naar buiten,
noemen ze het. Dat lijntje met de buitenwereld - zoals een kaartje met Pasen - is onmisbaar.
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 eigen
kaart, met daaraan vast een lege kaart met postzegel die de
gedetineerde zelf naar iemand kan sturen.
De vrouwen in Nieuwersluis gingen met justitiepredikant
Harma Zuidersma creatief aan de slag met het thema ‘Van U
is de toekomst’. “In dit kunstwerk verzamel ik scherven uit
mijn leven. Ik plak ze met liefde aan elkaar en weet nu dat ik
ook barmhartig naar mezelf mag kijken,” vertelt een van de
vrouwen.
Kaarten bestellen
Je kunt de paasgroetenkaarten vanaf januari 2022 bestellen
en tot en met zaterdag 12 maart 2022 inzenden naar de
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Utrecht.
Meer informatie en bestellen: protestantsekerk.nl/
paasgroetenactie.
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Tips
• Onderteken de paasgroetenkaart met naam en achternaam.
Dat maakt het heel persoonlijk.
• Schrijf geen tekst op de aangehechte kaart, plak daar alleen
een postzegel op. Deze kaart kan een gedetineerde zelf aan
iemand sturen.

Aandacht voor gevangenen
In zijn brief aan de Hebreeën roept Paulus hen op om om
te zien naar gevangenen. Hij zegt eigenlijk: “Geef hen
aandacht, want jullie hadden daar zelf kunnen zitten.”
Mensen kiezen er niet bewust voor om de verkeerde
weg op te gaan. Vaak hebben ze geborgenheid en liefde
gemist. De opdracht uit Hebreeën is nog steeds actueel:
‘Denk aan de gevangenen, alsof je ook zelf gevangen
bent’ (Hebreeën 13:3a).
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liturgisch

bloemschikken
Symbolische bloemschikkingen zijn een inspirerende manier om je gemeente kennis te laten
maken met het jaarthema ‘Van U is de toekomst’ en het thema van de 40dagentijd ‘Alles komt
goed’. In de brochure ‘Liturgisch Bloemschikken 40dagentijd 2022’ vind je schikkingen voor de
zondagen in de 40dagentijd, de vieringen in de Stille Week en voor Pasen.

De schikking sluiten aan bij de lezingen uit het oecumenisch
leesrooster en bij het jaarthema ‘Van U is de toekomst’.
In de beschrijving van dit jaarthema staat onder meer:
‘De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je kunt ze niet
zelf organiseren, je ontvangt ze. In de kerk leven we van wat
we ontvangen. Genade is de grondtoon.’
De bloemschikkingen hebben daarom als uitgangspunt:
‘Genade is wat we ontvangen’. Als basis wordt een conische
pot gebruikt, om het ‘ontvangen’ te symboliseren. Op de rand
van de pot worden hoge schikkingen gemaakt. De pot wordt
niet tot aan de rand gevuld, maar blijft open om het ontvangende
te benadrukken. De schikking rust op de bodem van de pot
en reikt naar boven, naar de hemel. De schikking, die iedere
week een beetje verandert, heeft een natuurlijke uitstraling,
is transparant en luchtig. Dat verbeeldt dat door de genade er
altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op
het Goddelijke.
De sterke verticale zuil wordt in het begin van de Veertig
dagentijd gemaakt van droge grassen (snoeiafval van

miscanthus of riet). Grassen dragen de herinneringen van een
voorbije lente, zomer en herfst. Later in de Veertigdagentijd
wordt de zuil groener, hoop op een nieuwe lente.
“Wij gebruiken de bloemschikbrochures al jaren met veel
enthousiasme”, zegt Thea M. Wiegers-Kohler uit Olst. “Als
bloemengroep bespreken we eerst wat er per zondag nodig is
en daarna maken we elke vrijdag een schikking. De predikant
ontvangt van ons de bijbehorende informatie en teksten, en
via de website en kerkblad betrekken we de gemeente erbij.
Daarnaast vertellen we aan het begin van de dienst steeds wat
het bloemstuk verbeeldt. Ook deze Veertigdagentijd doen we
weer mee.”
Tips:
• Bestel de brochure via protestantsekerk.nl/bloemschikken.
In de brochure staan duidelijke foto’s en werkbeschrijvingen
waarmee je de schikkingen zelf kunt maken
• Stel een werkgroepje van gemeenteleden samen die de
bloemschikkingen tijdens de Veertigdagentijd verzorgt.

Campagnematerialen
• 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 de 40dagentijdcampagne in Libanon in
beeld gebracht.
• Collecteflyers
voor elk collecteproject is er een flyer beschikbaar met informatie over het project.
• 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.
• Spaardoosje
voor de kinderen in de kindernevendienst of voor de hele gemeente.
Tip: gebruik de spaardoosjes bij de Vastenactie, zie pagina 7.
• 40dagentijdkalender Alles komt goed?!
om elke dag toe te leven naar Pasen, met gebeden, gedichten en korte meditaties voor
bezinning en inspiratie. Gemeenteleden kunnen de kalender zelf bestellen, maar je kunt
ze ook in een grote hoeveelheid bestellen en uitdelen.
• DaaromPasen
bestel een gratis cd met de mooiste liederen van The Passion 2022 op daarompasen.nl.
•K
 indernevendienstmateriaal
gemeenten die de kindernevendienstmethode Kind op Zondag gebruiken, vinden daarin
voor elke zondag een gebed dat kinderen kunnen uitspreken, bijvoorbeeld bij de collecte
voor het project.

Kijk op kerkinactie.nl/40dagentijd voor alle informatie en materialen.
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zoekend naar toekomst
Zoekend naar toekomst
tast ik, God,
naar U.
Ik weet niet hoe ik verder moet - U weet een weg, altijd
ik word belaagd door leugens - U kent de waarheid
ik word bedreigd door de dood - U bewaart mijn leven
ik zie geen hand voor ogen - U ontsteekt mijn licht.
Ik kom om van de honger - U deelt met mij Uw brood
ik sterf van de dorst - U schenkt mij levend water
ik ben bang voor dieven en rovers - U sluit mijn deur
ik dwaal bij U vandaan - U blijft de goede herder.
Draag ik geen vrucht - U bent mijn wijnstok
en als mijn lichaam vergaat
bent U mijn opstanding,
mijn leven.
Zoekend naar toekomst
ben ik thuis, mijn God bij U.
André F. Troost

Uit: U die mij voorgaat, gebeden voor onderweg (Petrus)

