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Inleiding 

 

 
Voorwoord 

Ook dit jaar biedt het Oecumenisch Beraad van Landsmeer u weer 
een 40-dagenkalender aan. Deze kalender is samengesteld door 
voorgangers en leden van de kerken in Landsmeer en Den Ilp. 
Wie goed telt komt vanaf Aswoensdag op 46 dagen. De zes zondagen 
tellen niet mee. Die springen eruit. De dagelijkse stukjes tekst kunt u 
zien als ontmoetingen onderweg. Onderweg naar het grote 
Paasfeest. Wij wensen u een goede reis. 
 

Het Oecumenisch Beraad 
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Vasten      40 dagen 

Aswoensdag 17 februari 2021 

 
Op deze dag vieren we dat “as” ons wordt opgelegd.  
Het is het begin van een tocht van veertig dagen naar Pasen. De 
liturgie van de katholieke kerk neemt ons mee met een ijzersterke 
boodschap van omkeer, door vasten, gebed en delen met de 
minsten. Een omkeer die eigenlijk een toekeer is. Een afwenden van 
alles wat ons gevangen houdt naar een toevertrouwen aan de 
bevrijdende werking van Gods liefde en nabijheid.  
 
We vieren dit geheim en dat is meer dan een intellectuele exercitie. 
In het vieren van de omkeer 
worden we met hart en ziel 
meegenomen. Het raakt ons 
innerlijk zodat we uiterlijk 
gesterkt worden tot een 
bevrijdende levenswandel. 
 
En het teken vandaag is de as. 
As die niet alleen, als het ware, 
doods is. As kan ook de basis 
worden van waaruit iets nieuws 
groeit. “Uit de as herrezen” wordt soms gezegd. Dat proces mogen 
we aan het begin van de veertigdagentijd ingaan. 
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Vasten      39 dagen 

Donderdag 18 februari 2021 

 
Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn om “nee” te leren zeggen 
tegen verleidingen en “ja” te leren zeggen op Gods verwachtingen 
van hem. Jezus zei “ja” tegen God. Nu is het aan ons. Veertig dagen 
zullen we onderweg zijn naar Pasen om “nee” te leren zeggen tegen 
verleidingen die van buiten op ons afkomen en “ja” tegen de zachte 
krachten die God in ons hart heeft neergelegd. Het is nu echt aan 
ons, er moet iets van ons uitgaan dat mens en wereld beter maakt.  
 

liturgie Norbertijnen 
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Vasten      38 dagen 

Vrijdag 19 februari 2021 

 
Uit staat en stand 

Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld 
omgewaaid, ontwortelde plataan, 
toen heeft hij licht onder zijn schors gevoeld 
een vlaag van knoppen die op springen staan. 
 
Uit jij en jou en woorden weggevlucht, 
ergens heen gejaagd, boomgrens voorbij. 
Op adem komen in de dunne lucht, 
je eigen hartslag horen, vogelvrij. 
 
Uit eigen aard en huis naar iemand toe. 
Onontkoombaar en niet wonen meer. 
Tot ik hem hij mij vinden zal, en hoe. 
Een zee van dromen gaat in mij tekeer. 
 

Huub Oosterhuis 
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Vasten      37 dagen 

Zaterdag 20 februari 2021 

 
Een aantal gevangenen zat samen opgesloten in de barak van een 
concentratiekamp.  
 
Elke avond kwam de bewaker langs en deze zocht telkens dezelfde 
man uit om hem af te ranselen. De anderen keken in machteloze 
woede toe. Maar wat konden ze doen? Immers elke poging om hun 
kameraad te helpen zou leiden tot nog meer geweld.  
Totdat iemand op een avond zei: ”Als u dan beslist elke avond 
iemand moet martelen, neem dan mij vandaag eens in plaats van 
hem”. 
  
Deze reactie kwam voor de bewaker volkomen onverwachts omdat 
hij er vast op rekende dat de angst zou overheersen.  
Maar na wat aarzelen zei hij: ”Goed, ik neem vanavond jou en niet 
die ander. En omdat je zo flink bent om jezelf aan te bieden mag je 
me zeggen hoeveel slagen je wilt hebben”.  
De gevangene zei: ”Dat laat ik over aan uw geweten”.  
 
Volkomen verward gaf de bewaker ten antwoord: ”Ik heb geen 
geweten”. Waarop de gevangene reageerde: ”Natuurlijk hebt u wel 
een geweten, want anders had u mij allang afgeranseld”.  
 
De bewaker verdween en kwam nooit meer terug in de barak. 
 

Een huis vol verhalen, R. Hornikx 
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Invocabit – roepen     

Zondag 21 februari 2021 

 
Psalm 91 
 
Bij de Heer ben ik veilig, 
Hij is de allerhoogste God. 
Bij hem vind ik rust. 
Hij is de machtige God. 
 
Daarom zeg ik tegen hem, 
“U beschermt me,  
ik hoef niet bang te zijn. 
Op u vertrouw ik”. 
 
De Heer is altijd bij je. 
“Omdat je mij lief hebt, zal ik je redden.  
Ik zal je beschermen, omdat je mij kent. 
Als je mij roept, geef ik antwoord. 
 
Als er gevaar is, ben ik bij je. 
Ik zal je bevrijden, ik zal je gelukkig maken, 
en ik geef je een lang leven. 
Ik de Heer, zal je redden, en jij zult dat zien”.  
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Invocabit – roepen    36 dagen 

Maandag 22 februari 2021 

 
Onder vreemden 
 
Het speelt het liefste ver weg  
op het strand, 
het kind  
dat nooit zijn eigen vader ziet, 
die overzee is  
in dat andere land. 
 
Het woont bij vreemden  
en het went er niet.  
Zij fluisteren erover  
met elkaar. 
Heimwee huist in zijn kleren  
en zijn haar. 
 
En altijd denkt het  
dat hij komen zal: 
Vandaag niet meer,  
maar morgen, onverwacht  
en droomt van hem  
en roept hem in de nacht. 
 
Ik wacht u,  
Vader van de overwal. 

      Ida Gerhardt 
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Invocabit – roepen    35 dagen 

Dinsdag 23 februari 2021 

 
Op antwoord 

 
Ik zal mijn mond niet houden. 

Onrustig, droef, opstandig, schamper, 
is mijn hart in mij. 

 
Wie ben je dat ik je belangrijk vind, 

dat ik aan je denk iedere dag. 
Dat ik mij toets aan jou? 

 
Draai toch eindelijk je ogen van hem af, 

zeggen ze tegen mij – 
maar dan heb ik geen antwoord. 

Nooit heb ik niets met jou. 
 

Tegen beter weten in 
stel ik mijn hoop op jou. 
Mijn weg is levenslang 

wachten op jou. 
 

Leven met een dode, zelfbedachte 
onzichtbare liefde? 

 
Waarom zou ik je niet opgeven? 

 
Maar ik kan niet anders 
dan roepen: heb mij lief. 

 
  Huub Oosterhuis  
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Invocabit – roepen    34 dagen 

Woensdag 24 februari 2021 

 
O besta 
 
O besta, besta.  
Mijn angst en verlangen 
roepen het onmogelijke  
naar nacht en niets. 
Of ik u,  
langzaam uitgedacht, 
haastig geschapen,  
kon jagen en vangen.  
Of gij, sluierend nog in wind en 
regen, 
zoudt wachten met leven  
tot ik u riep: 
Uit een hoger hemel,  
een dieper diep  
dan gemis duiken kan  
of een droom vliegen. 
 
Speel het dan maar, en verrijs voor 
mijn oog, 
schud al mijn woorden af, wolken 
en stenen 
en kom: steek uw hoofd uit het gras omhoog. 
Dat ik de bloesems op uw schouders zie 
en de zon in uw haar, heller verschenen 
dan ooit, en knielen kan en weet voor wie. 
 

  Michel van der Plas uit “Vreemdeling op doortocht”  
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Invocabit – roepen    33 dagen 

Donderdag 25 februari 2021 

 
Iedere mens wordt geroepen 
 
Kijk eens om je heen. 
Wees eens stil en luister… 
De wereld komt op je af. 
Mensen – grote mensen, kleine mensen – zij roepen, 
zij hebben iemand nodig. 
Ze hebben jou nodig – ze hebben mij nodig. 
 

 
 
 
 

 
Het is een kind, die roept om de zorg en liefde van zijn moeder. 
Het is de jongen, die rekent op de stem van zijn vader. 
Het is de patiënt, die vraagt om troost in zijn lijden. 
Het is de leerling, die om uitleg vraagt.  
Het is de kerkganger, die verdieping wil. 
Het is de eenzame, die aansluiting zoekt.  
Het is de opgejaagde, die rust wil hebben. 
Het is de mens, die uit de sleur wil. 
Er is iemand die roept om mij, om jou, 
die een beroep doet op mij, op jou, 
die ons aanzet iets te doen voor hem,  
mijn medemens,  
waardoor wij hem gelukkig kunnen maken. 
 

Uit “Er zijn woorden voor”  
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Invocabit – roepen    32 dagen 

Vrijdag 26 februari 2021 

 
Ik ben alleen,  
zegt de een. 
 
Nee, ik ben alleen,  
zegt de ander: 
Jij hebt mij. 
 
Ik jou?  
Zegt de een 
en draait zich,  
als door de bliksem getroffen,  
om, 
kijkt in het rond, 
knielt op de grond, 
port met een stok 
onder divans en kasten, 
zoekt de ander, 
roept de ander, 
en denkt tenslotte, 
in het klamme donker, 
met zijn rug tegen de muur: 
 
Het is waar, ik heb jou. 
 

Uit: Daar zijn woorden voor, Toon Tellegen, Rainbow Pockets, 2005. 
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Invocabit – roepen    31 dagen 

Zaterdag 27 februari 2021 

 
Wij bidden U, 

dat het niet voor niets mag zijn, 
wat we zongen 

en wat we met elkaar deden. 
 

Er zijn woorden 
die niet voorbijgaan, 

en dingen 
die steeds opnieuw moeten worden gedaan. 

 
Houdt ons in het bestaan, 

want alleen wat leeft  
kan verrukt zijn 
over dit leven. 

 
Wat dood is kan U niet prijzen. 

 
Daarom gaan we niet verloren 

in stof en as, 
want het is altijd Pasen 

nu  
en tot de dood  

van de laatste mens. 
 
 

Amen 
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Reminiscere – gedenken 

Zondag 28 februari 2021 

 
Psalm 25:6  Bewaar, Heer, Uw erbarmen, Uw goedheid 
 
Tot uw heer stijgt mijn verlangen. Op u, mijn God, is mijn 
vertrouwen. Laat mij dan niet worden beschaamd. Laat mijn vijanden 
niet triomferen. Wie op u hoopt wordt nooit beschaamd. Beschaamd 
wordt wie achteloos ontrouw is. Leer mij, Heer, te onderscheiden uw 
wegen, de paden te zien die gij wijst. Onderricht mij, leid mij in uw 
waarheid, gij zijt de God van mijn behoud. U verbeid ik, elke dag 
weder. Bewaar Heer uw erbarmen, uw goedheid, in de eeuwigheid 
zijn zij gegrond. Wees hetgeen ik misdeed in mijn jeugd, wees mijn 
dwalingen niet steeds indachtig, doch zie in uw ontferming mij aan. 
De Heer is mild en waarachtig, hij toch wijst wie dwalen de weg, leidt 
ootmoedigen daar waar zijn recht heerst, leert zijn weg aan wie 
nederig zijn. Immer blijken de paden des Heren genade en waarheid 
als wij zijn verbond en zijn uitspraken trouw zijn. Heer wil mij - 
getrouw aan uw naam - mijn vergrijp, hoe groot ook, vergeven. Geen 
mens met ontzag voor de Heer of die leidt hem wanneer hij zijn weg 
kiest, en zelf vindt hij de plek van zijn voorspoed, het land dat zijn 
nazaten beërven. Het stil gesprek met de Heer is weggelegd voor wie 
hem vrezen, zo wijdt hij hen in zijn verbond in. Immer is mijn oog op 
de Heer, hij bevrijdt mijn voeten uit de valstrik. Zie om naar mij, heb 
ontferming, want eenzaam ben ik en gekweld. Mijn hart is beklemd, 
schep mij ruimte, een uitweg uit wat mij pijnigt, aanzie mijn 
gekweldheid, mijn nood, neem het van mij af, al mijn zonden. Zie hoe 
talrijk mijn vijanden zijn, met hoe harde haat zij mij haten. Behoed 
mijn leven, bewaar mij, maak dat ik niet word beschaamd, bij u mag 
ik toch beschermd zijn. Laat eenvoud mij geleiden , oprechtheid, ik 
blijf U verbeiden, vol hoop.  
O God, maak Israël vrij van wat het rondom insluit.  
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Reminiscere – gedenken   30 dagen 

Maandag 1 maart 2021 

 
Leer ons dienen wie zich de minste voelen. 

Leer ons delen met wie niets hebben. 
Leer ons vieren het heil van alle mensen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Leer ons geven van overvloed.  
Leer ons ontvangen wie wordt buitengesloten. 
Leer ons zijn een naaste op weg naar de Ander. 

 
Opdat gevoed worden zij die hongeren. 

Opgericht zij die gebukt gaan. 
Bevrijd zij die geketend zijn. 

Want zalig de zachtmoedigen, de vredestichters en de barmhartigen, 
de hoeren en de tollenaars, de wees, de weduwe, de vreemdeling, 

die allen naar Uw beeld geschapen Uw koninkrijk verwachten. 
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Reminiscere – gedenken   29 dagen 

Dinsdag 2 maart 2021 

 
Huil niet meer om mij 

ik ben toch nog steeds bij jou. 
Ik vlieg op lichte vleugels, 

ik zweef op de kracht van de wind. 
 

Wees niet meer verdrietig: 
ik blijf in liefde bij jou. 

Weet dat jij mij altijd weer in herinneringen vindt. 
 

Je denkt er is een leegte, 
je denkt er is verdriet. 

Je denkt dat ik jou voor altijd achter liet. 
 

Je voelt de kou en eenzaamheid. 
Je voelt de duisternis. 

Je voelt het groot gemis. 
Maar ik ben nog altijd bij jou. 

 
Kom pak het leven weer op 

dan zul je merken dat ik me in elk moment verstop. 
In de kriebel van een lach, 
in de streling van een veer. 

 
Ik ben nog altijd bij jou. 

 
Kom, probeer het eens een keer…. 
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Reminiscere – gedenken   28 dagen 

Woensdag 3 maart 2021 

 
Aan geen mensenleven gaat voorbij 

onrecht dat je overkomt, 
jouw wordt aangedaan. 

Gezien op afstand of voelend van heel dichtbij. 
 
 

 
 
 

Ontmoetingen met klein of groter lijden 
zijn niet te vermijden in ons menselijk bestaan. 
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Reminiscere – gedenken   27 dagen 

Donderdag 4 maart 2021 

 
Geraakt  in je hoofd … lijf … hart, je ziel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
als iets of iemand je schaadt hoe dagen soms verkleuren 

onrecht je diepe wonden slaat 
jouw hart zijn slagen versnelt 
je stem met vlammen praat 

of je krachten worden ontnomen 
je in stilte en verwarring laat. 

  



18 
 

Reminiscere – gedenken   26 dagen 

Vrijdag 5 maart 2021 

 
De wereld mag jou nooit vergeten 
Al draait ze nog zo krachtig door. 

Jouw naam zal blijven klinken 
Daar zorgt mijn hart wel voor. 
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Reminiscere – gedenken   25 dagen 

Zaterdag 6 maart 2021 

 
Vandaag ben jij 

de reden van 
mijn traan 

Omdat ik jou zo mis…. 
 

 
 
 
 
 

 
Maar morgen zal ik 

kracht putten uit 
alle mooie herinneringen 

aan jou. 
 

 
 
 
 
 

 
En zal jij wederom 

de reden zijn 
van mijn glimlach 
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Oculi – zien 

Zondag 7 maart 2021 

 
Er zijn van die teksten in de Bijbel waarbij wij huiveren.  
 
Als wij Abraham de berg op zien opgaan  
om God te offeren wat hem het meest dierbaar is,  
zijn eigen kind,  
dan krijgen wij het koud.  
“Hoe kan God zo iets vragen?”  
 
God vraagt dit niet.  
Hij toont dat wie Hem volgt ten einde toe,  
ook alles van Hem mag verwachten.  
Hij is een God van levenden,  
en niet van doden.  
Wat Hij deed op de berg met Isaak  
heeft Hij ook aan Jezus gedaan:  
Hij heeft Hem verheerlijkt  
en Hem ontrukt aan de nacht van de dood.  
 
Dat is ons geloof en ons vertrouwen:  
als God zo vóór ons is  
en als Jezus onze zaak verdedigt bij de Vader  
dan kunnen wij alleen maar dankbaar zijn  
en getuigen van ons geloof  
in God onze Redder. 
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Oculi – zien     24 dagen 

Maandag 8 maart 2021 

 
Psalm 116 

Ik bleef vertrouwen, al zei ik:  
Ik ben gebroken van smart 
want kostbaar is in de ogen des Heren, 
het leven van wie Hem vereert. 
 
O Heer, ik ben uw dienaar, 
uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd, 
Gij hebt mijn boeien geslaakt. 
 
Met offers zal ik U loven 
de Naam van de Heer roep ik aan. 
 
Ik zal mijn geloften volbrengen 
waar heel zijn volk het ziet. 
Op ’t voorplein van uw tempel 
In uw Jeruzalem. 
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Oculi – zien     23 dagen 

Dinsdag 9 maart 2021 

 
Van een mens op uittocht. 
 
Wie leeft en in de wereld gaat, 
hij ziet hoe hoog het water staat 
waarover hij moet varen. 
Maar nergens is de zee zo hoog 
of hij vindt nieuwe aarde. 
 
Wie leeft en voor woestijnen staat, 
hij wordt een mens zonder gelaat 
en komt geheel tot zwijgen. 
Maar wie nog nooit gezworven heeft 
weet niet wat hij zal krijgen. 
 
Wie leeft en uit zich zelve gaat, 
hij wordt een anders toeverlaat 
een huis voor vreemde vrienden. 
Daar treft de een de ander aan 
en blinden worden ziende. 
 
Wie leeft van wat voorhanden is 
weet niet hoe alle anders is. 
Een mens moet altijd verder 
en gaan tot waar geen leven is. 
Geen leven zonder sterven. 
 

Jan Duin 

.  
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Oculi – zien     22 dagen 

Woensdag 10 maart 2021 

 
Het lijdende gezicht van Jezus komen we iedere minuut van de dag 
op straat tegen. We treffen het aan bij een zieke, bij de gemartelde, 
bij de in de steek gelaten vrouw die nu alleen moet zorgen voor haar 
gezin, bij het kind dat ooggetuige was van de dood van zijn ouders. 
Hoe velen zijn niet als Christus onmenselijk geschonden en zien er 
niet meer uit als een mensenkind. Als christenen dienen wij ons los te 
maken uit de menigte om zijn gezicht af te vegen, zodat hij weer 
herkenbaar wordt. 
 

Uit een Nicaraguaanse kruisweg 
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Oculi – zien     21 dagen 

Donderdag 11 maart 2021 

 
Gij die ons roept 

 
Gij die als een verre stem 
in ons bestaan weerklinkt, 

Gij die ons roept 
om ons heil niet te zoeken 

in eigen haard en huis 
maar in de warmte en het onderdak 

dat wij anderen kunnen bieden: 
doe ons uw Stem horen, 

laat ons uw aangezicht zien 
in Hem die als een vreemdeling 

ons leven is binnengekomen 
en de mensen hoop heeft gegeven 

door naast hen te gaan staan. 
Jezus, de man van Nazareth, 

schenk ons vertrouwen 
In Zijn woorden 

Zolang wij onderweg zijn, 
opdat wij eenmaal 

uw land zullen bereiken 
waar alle haat is uitgewist 
en alle tweedracht gestild, 

waar mensen van vreemdelingen 
vrienden zijn geworden, 

tochtgenoten naar uw koninkrijk, 
broeders en zusters. 

Amen 
Gebed Henk Jongerius   
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Oculi – zien     20 dagen 

Vrijdag 12 maart 2021 

 
Zwart was de nacht 

en kil de grond, 
waar Jezus knielde en streed. 

Mijn Heiland! 
Dat ik deze stond, 

uws lijden nooit vergeet. 
O Heer wat is uw liefde groot, 

oneindig Uw gena’ 
dat Gij Uzelf gaaft in de dood, 

en stierf op Golgotha. 
“O Vader, is het moog’lijk, 

laat deez’ angst Mij zijn bespaard” 
zo bad Hij.  

En van Zijn gelaat 
viel ’t bloedig zweet ter aard. 

“Doch niet Mijn wil, o God, geschied! 
Kan het niet anders zijn, 

spaar Vader! Mij dan ’t lijden niet. 
En laat Mij in Mijn pijn”. 

Zo badt Gij, Heer! 
O stort ook mij, 

die Geest des biddens in 
en heilig,  

van elk willen vrij, 
mij tot Uw kinderzin. 

 
Lied 148 bundel Johannes de Heer  
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Oculi – zien     19 dagen 

Zaterdag 13 maart 2021 

 
Uit een brief…. 
 
Hoop, het belangrijkste in mijn en ik denk in ieders leven. Zonder 
hoop zou ik niet kunnen leven, ik zou geen toekomst zien, ik zou als 
een machine zijn. ‘Waar hoop ik 
dan op?’ vraag je je misschien af. Ik 
hoop als sinds heel lang op een 
gelukkig bestaan voor iedereen. 
Dat klinkt misschien vreemd, maar 
het is met mij vaak zo, als ik me 
gelukkig voel, dat ik opeens denk 
aan mensen die op datzelfde 
moment veel verdriet hebben, aan 
mensen die honger hebben, of aan 
mensen die stervende zijn, dan ben 
ik niet half zo gelukkig meer. 
Sommige mensen zullen zeggen: jij 
bent gek, die mensen, daar heb jij 
toch niets mee te maken. Maar 
mijn antwoord is dan: als er bij 
jullie thuis niemand sterft, moet ik 
dan ook gewoon doen alsof er niets aan de hand is? Dan zijn ze stil, 
en hebben geen weerwoord. Dan heb ik hoop, dat die personen ook 
eens ergens bij stilstaan, ook eens zullen denken aan een ander. Hoe 
vaak hoor je in een kerk niet: God, help op ons hopen?  
Zonder hoop ben je nergens. 
 

George 
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Laetare – verheugt U 

Zondag 14 maart 2021 

 
Jesaja 66:10 en Psalm 122 
 
Een God die zegent 
 
Legt Gij uw naam 
op ons bestaan, 
wij springen op van 
vreugde. 
Niets dat meer drukt, 
vrede, geluk, 
hoe zult Gij ons 
verheugen. 
  
Behoed ons Heer, 
zie op ons neer 
met vriendelijke ogen.  
Schenk ons uw lach, 
dan wordt het dag, 
wij zullen U verhogen. 
 
Geloofd zijt Gij, 
Gij maakt ons vrij, 
Gij zijt ons zeer genegen. 
Gij wijst een weg 
van heilzaam recht, 
Gij zijt een God die zegent. 
 

Hans Bouma uit ‘Zo God zo mens’ (mel. Gezang 449, LvK) 
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Laetare – verheugt U    18 dagen 

Maandag 15 maart 2021 

 
Jouw hand 

 
Was ik 

alleen getroost 
wanneer ik schreef 

en er een 
nieuw gedicht ontstond 

onder mijn rechterhand? 

 
Ik was het ook wanneer jouw hand 

de mijne greep 
en je niets 
anders zei 

dan: “Komt wel goed.” 
 

    Geert Boogaard uit; ‘Zie naar ons om’  
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Laetare – verheugt U    17 dagen 

Dinsdag 16 maart 2021 

 
Een merel 

 
 

Er is iets in de zang van een merel 
het is voorjaar, je wordt wakker 

 
 

je ligt te denken in de nacht. 
Het raam staat open – er is iets 

 
 

waarvan die vogel zingt. 
En je denkt aan wat je moet opgeven. 

 
 

Er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol 
met zingen van die merel. 

 
 
 
 

    Rutger Kopland, ‘Toen ik dit zag’ 
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Laetare – verheugt U    16 dagen 

Woensdag 17 maart 2021 

 
Positieve gedachte 
 
Hoeveel dagen is het nog tot 
Pasen? 
We zijn nu eind’lijk over de 
helft. 
Licht dat terugkomt. 
Hoop die niet sterven wil. 
Vrede die bij ons blijft. 
We verlangen naar de goede 
tijd 
Die wacht en wenkt van ver. 
Een vleugje warmte, we voelen 
het al. 
Het is een voorbode van 
verandering. 
 
Als de graankorrel niet in de 
aarde valt en sterft, 
Blijft zij op zichzelf; 
Maar als zij sterft, brengt zij veel vruchten voort.   
 

 “Als de graankorrel sterft – “ 
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Laetare – verheugt U    15 dagen 

Donderdag 18 maart 2021 

 
Om Israëls plicht te vervullen, 

Te prijzen de naam van de HEER 
 

Halleluja 
 

Ik deed mijn best, 
het was niet veel. 
Ik kon niet voelen, 

dus ik probeerde aan te raken. 
Ik vertelde de waarheid. 

Ik kwam niet om je voor de gek te houden. 
En ook al ging alles verkeerd, 

ik zal voor de Heer van het Lied staan 
met niets anders op mijn tong  

dan een loflied. 
 

Halleluja,  
Halleluja,  
Halleluja,  
Halleluja 

 
      Leonard Cohen 
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Laetare – verheugt U    14 dagen 

Vrijdag 19 maart 2021 

 
Een manier om thuis te komen 
 
Ik bouwde bruggen van steen 
maar zonder water – ik reisde overal heen, 
veel verder dan ik kon 
totdat ik opnieuw begon, en mijn bergen overwon. 
Niet moedig en niet bang zag ik hoe je bij me kwam. 
 
En de grond kust zacht je voeten, ze is met je, elke stap. 
En elke dag zal ze vertrouwd zijn. 
Ze zal je dragen want de grond kust zacht je voeten. 
Ze is hier, en in je dromen 
is ze als je wilt altijd. Een manier om thuis te komen. 
 
Je hoeft de diepte niet in om de wereld te begrijpen. 
Maar klim zo hoog als je kan 
en overzie het dan, er valt zoveel te kijken. 
Ik zal je geven wat ik kan. 
Wees maar moedig, wees maar bang, 
en als de deur achter je dichtvalt 
dan voel ik je mond nog op mijn wang. 
 
En de grond kust zacht je voeten, ze is met je, elke stap. 
En elke dag zal ze vertrouwd zijn.  
Ze zal je dragen want de grond kust zacht je voeten. 
Ze is hier, en in je dromen 
is ze als je wilt altijd. Een manier om thuis te komen 

      Blöf  
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Laetare – verheugt U    13 dagen 

Zaterdag 20 maart 2021 

 
Jubilate Deo 
 
Jubilate,  
heel de aarde, 
dient de Heer  
met vreugde. 
Nadert  
voor zijn aangezicht  
met juichen,  
met een loflied  
in zijn hof.  
 
Want de Heer  
is goedertieren 
en zijn goedheid  
duurt voor eeuwig. 
Jubilate,  
jubilate,  
jubilate Deo! 
 
      Vertaling: L. van Gilse 
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Judica – recht doen 

Zondag 21 maart 2021 

 
Dat Gij mij wegduwt, 

zomaar prijs geeft aan lieden 
die het ergste met mij voorhebben – 

 
terwijl Gij toch mijn toevlucht, mijn beschermer zijt. 

 
Om recht smeek ik U, trek mij weer naar U toe. 

 
Verdraag het toch niet dat ik maar rondloop in het zwart, eeuwig in 

de rouw. 
 

Ik verlang er zo naar: Uw licht een mantel om mij heen, 
 

Uw waarheid een veelbelovende weg. 
 

Ik verlang er zo naar: om weer zingend Uw huis binnen te gaan, 
 

uitgelaten Uw feest te vieren – o alles zal weer zijn als vroeger! 
 

Ik blijf op U hopen, 
Gij zult mijn God zijn. 

 
Naar de tekst van psalm 43 uit: “in de schaduw van de psalmen”  

van Hans Bouma. 
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Judica – recht doen    12 dagen 

Maandag 22 maart 2021 

 
Heer, ik hef mijn hart en handen 
 
Heer, 
ik hef mijn hart en handen op tot U,  
beslecht mijn zaak. 
Weer van mij  
de smaad en schande 
van mijns vijand ’s leedvermaak. 
 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt,  
mag gelovig U verwachten.   
Zie op mij in gunst van boven, 
wees mij toch genadig, Heer! 
 
Eenzaam ben ik en verschoven, 
ja, de ellende drukt mij neer. 
‘k Roep U aan in angst en smart, 
duizend zorgen, duizend doden 
kwellen mijn bekommerd hart: 
voer mij uit mijn angst en noden! 
 

Psalm 25: 1, 8. Liedboek  
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Judica – recht doen    11 dagen 

Dinsdag 23 maart 2021 

 
Gebed 
 
‘k Heb Hem gezocht,  
in ’t donker en in ’t licht 
wanneer ik voelde  
dat mijn tak was afgebroken. 
 
Ik heb gebeden 
met mijn oogjes dicht 
en van mijn laatste geld  
een kaarsje aangestoken.  
 
Ik blijf Hem zoeken  
tot de laatste dag. 
Niet in de lof zozeer,  
de hoogmis of de zegen. 
 
Want juist op plekken  
waar ik Hem niet had verwacht, 
daar kom ik Hem  
in volle glorie tegen. 
 

Toon Hermans. 
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Judica – recht doen    10 dagen 

Woensdag 24 maart 2021 

 
Niet een ‘christelijke cultuur’  
kan de naam van Jezus Christus  
nog acceptabel maken  
voor de wereld, 
 
maar de gekruisigde Christus  
is toevlucht  
rechtvaardiging  
bescherming geworden van  
en aanspraak op  
die waarden  
die zozeer onder druk zijn komen 
staan: 
 
het recht,  
de waarheid,  
de vrijheid   
 
en dat geldt evenzeer  
voor de verdedigers van die waarden. 
 

Uit: “Een woord voor elke dag”  
Teksten van Dietrich Bonhoeffer. 
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Judica – recht doen    9 dagen 

Donderdag 25 maart 2021 

 
“Zien hoe het anders kan” 
 
Er is een principieel verschil  
tussen hoop en illusie. 
 
In de illusie  
dromen we weg uit de werkelijkheid. 
In de hoop  
brengen we de kracht binnen deze werkelijkheid  
te geloven dat het ook anders kan. 
 
Hoop doorbreekt ons doemdenken. 
Hoop is iets om met elkaar te koesteren. 
Als we dat doen  
worden onze ogen geopend  
voor alle tekenen van hoop, 
die er altijd meer zijn dan wij denken. 
 
Zo wordt ons afwachten  
een verwachten. 
Een ‘wachten op de Eeuwige’. 
 
We gaan onze wegen  
op hoop van zegen. 
 

Uit: ‘Een Zee van Leven’    
Tekst van Bernhard Rootmensen.  
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Judica – recht doen    8 dagen 

Vrijdag 26 maart 2021 

 
Wachten op God. 

 
Tot u sla mijn ogen ik op, 
gij die woont in de hemel. 

 
Zie gelijk de ogen der knechten 

zijn gericht op de hand van hun meester 
gelijk de ogen der dienstmaagd 

zijn gericht op de hand der gebiedster, 
zó zijn onze ogen op de Heer onze God, 

totdat hij zich onzer ontfermt. 
 

Ontferm u, Heer, ontferm u onzer: 
want wèl kregen wij aan verachting 

méér dan ons deel. 
 

Onze ziel kreeg méér dan haar deel 
van de spot van wie zeker zich wanen, 
de verachting van wie zo hoog tronen. 

 
 

Psalm 123. Een bedevaartslied.  
Uit ‘De Psalmen uit het Hebreeuws vertaald’ door 

Dr. Ida G.M. Gerhardt en Dr. Marie H. van der Zeyde. 
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Judica – recht doen    7 dagen 

Zaterdag 27 maart 2021 

 
Spreek recht, naar waarheid, 
God – Die – Zal. 
Ik ben onschuldig. 

Proef mijn nieren, toets mijn hart: 
mij voor ogen staat uw vriendschap, 
ik zat niet met leugenaars te liegen. 

Ik was mijn handen in onschuld; 
steek kaarsen op, brand wierook  
zing de lofzang mee. 

Want uw huis heb ik lief, 
om het licht daar, om uw overwicht, 
uw woord daar, stralend. 

Daar is mijn ziel, niet bij moordenaars 
en roversbenden, niet bij pooiers –  
ik ben onschuldig 

toch? Of niet? Schuldig aan wat dan? 
Aan dingen waar ik niet van weet …. 
door meedoen aan…..  onbewust? 

Breng mij toch inzicht, 
bevrijd mij , wek mijn geweten 
uit de ban van onbewustheid. 

Zet mijn voeten stevig neer –  
zeg ga, duw mij zacht en stevig. 
Help mij gaan. 

Psalm 26. Uit ‘Psalmen vrij’ van Huub Oosterhuis.  
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Palmzondag 

Zondag 28 maart 2021 

 
De intrede van de Messias in de stad van David betekent 
fundamenteel het begin van het lijdensdrama. Zoals alle koningen 
rijdt Jezus de stad binnen op het traditionele rijdier.  
 
 

 
 
Maar Hij is een nederige en vreedzame koning. De massa onthaalt de 
Zoon van David zoals bij “blijde inkomsten” gebruikelijk was. Zoals bij 
het feest der tabernakelen juicht zij Hem toe met takken en roept: 
”Hosanna, de Messias die komt in de naam des Heren”. Dit ritueel is 
een voorsmaak van de triomfantelijke komst van Jezus op het einde 
der tijden. De geestdrift van de massa is echter maar van korte duur. 
Zo kort dat Jeruzalem haar koning zelfs verwerpt en kruisigt.  
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Stille week     `6 dagen 

Maandag 29 maart 2021 

 
Psalm 22 

 
Ze lachen met mij allen die mij zien, 

ze grijnzen 
en ze schudden met het hoofd. 

Hij steunt toch op de Heer? 
Laat Die hem dan bevrijden, 

laat die hem redden, als Hij hem bemint. 
Een meute honden jaagt mij op, 

een bende booswichten houdt mij omsingeld. 
Mijn handen en voeten 

hebben zij gewond, 
mijn beenderen 
kan ik wel tellen. 

Nu gapen zij mij aan 
en lachen mij uit, 

nu delen zij mijn kleren onderling 
en dobbelen 

om mijn gewaad. 
Ach Heer, houd u niet ver van mij. 

Mijn steun, 
kom haastig om mij bij te staan. 

Uw Naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders, 
voor heel het volk uw lof verkondigen: 

Gij, dienaars van de Heer, 
verheerlijkt Hem, 

heel het geslacht van Jacob, 
brengt Hem dank. 
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Stille week     5 dagen 

Dinsdag 30 maart 2021 

 
Engel 

 

 

 

 

 
‘k Heb een engel die me leidt 
en die altijd naast me staat. 
Waar ik stilletjes mee keuvel, 
waar ik zachtjes wat mee 
praat 
 
als ik eet of als ik drink, 
’s avonds in de lampen stap 
en mijn bleke wangen schmink 
voor m’n liedjes en m’n grap. 
 
‘k Heb een engel die me leidt. 
Heeft geen hoofd en heeft 
geen naam. 
Maar hij is zo hulpbereid, 

bovenmenselijk bekwaam. 
In de kou is hij m’n vuur, 
in mijn dorst is hij de bron. 
Hij zit naast me aan het stuur, 
in de mist is hij m’n zon. 
 
’t Is niet nodig dat ik weet 
in mijn vreugde of verdriet 
waar hij woont of hoe hij heet. 
Nee, dat zeggen engelen niet. 
 
Ik was door al die jaren heen, 
in de diepste droefenis 
nog niet één moment alleen: 
Omdat mijn engel liefde is. 

 
 

Toon Hermans 
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Stille week     4 dagen 

Woensdag 31 maart 2021 

 
Stem 

Stem, als een zee van mensen 
om mij, door mij heen. 
Stem van die drenkeling, 
van dat stuk wrakhout 
dan een mens blijkt 
als hij mij aankijkt. 
 
Stem die mij roept: wie ben je. 
Mens, waar is je broer? 
Stem die mijn vliezen breekt 
en mij bevrijdt, die 
vuur uit steen slaat, 
jij die mij ik maakt. 
 
Stem die geen naam heeft, nog niet. 
Mensen zonder stem. 
Stem als een specht die klopt 
aan mijn gehoorbeen, 
woord dat aanhoudt, 
God die mij vasthoudt. 
 

Huub Oosterhuis 
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Witte Donderdag    3 dagen 

Donderdag 1 april 2021 

 
Bij het herdenken en vieren van een verjaardag houdt de mens er 
bepaalde gewoonten er op na. Hij schaart zich met zijn familie en 
vrienden rond een goed verzorgde tafel, wisselt herinneringen uit en 
deelt met andere zijn toekomstplannen. In die sfeer van broederlijke 
saamhorigheid voelt hij zich één met de anderen. Die gezelligheid 
biedt hem de mogelijkheid zich te bevrijden van verdeeldheid en 
vervreemding waaraan hij lijdt. Banden worden weer nauwer 
aangehaald. Op zoek naar levensverdieping grijpen alle godsdiensten, 
bij de viering van hun mysteries, naar deze spontane 
uitdrukkingswijze 
 

  



46 
 

Goede Vrijdag     2 dagen 

Vrijdag 2 april 2021 

 
Ps 130 

Uit de diepte roep ik U, Heer. 
Hoor mij  

want ik blijf om U roepen. 
Luister naar mij  
met open oren, 

hoor  
hoe mijn smeken tot U klinkt. 

Als gij let op verkeerde wegen, 
Heer,  

wie houdt het dan bij U uit. 
Maar bij U is er vergeving, 

bij U die door ons wordt gediend. 
Wachten op God blijf ik  

van harte, 
hopend op wat zijn woord beloofde. 

Verlangend zie ik uit naar Hem, 
meer nog dan wachters naar de ochtend. 

Mensen van God,  
wacht op de Heer, 
want Hij is trouw  

ten einde toe. 
Van Hem komt verlossing  

voor allen, 
zoals Hij zijn volk van schuld verlost. 

 
tekst Jan Duin 
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Stille zaterdag      1 dag 

Zaterdag 3 april 2021 

 
 
 
 
 
 

De paaswake brengt ons samen 
om ons geloof in de verrezen 

en dus levende Heer Jezus uit te drukken. 
De Heer is het Licht 

dat onze levensweg verlicht. 
Hij geeft ons hoop en vreugde 

omdat door Hem de dood is overwonnen. 
In deze nacht 

hernieuwen wij de trouw van ons doopsel. 
Wij belijden ons geloof in de Heer. 

Zijn leven opent voor ons eindeloze horizonten, 
naar het leven met God toe. 

Deze paasboodschap 
die tegelijkertijd een levensopdracht inhoudt, 

wordt bezegeld 
in de vieringen van dit weekend. 
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Pasen 

Zondag 4 april 2021 

 

Het licht verdrijft de duisternis, alleluja, 
omdat de Heer verrezen is, alleluja. 
Hij is het eeuwig levend woord, alleluja, 
en Hij verlicht al wie Hem hoort, alleluja 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
De waarheid leeft en sterft niet meer, alleluja.  
Voorgoed verrezen is de Heer, alleluja.  
Wie zich aan Hem heeft toegewijd, alleluja,  
hij leeft door Hem in eeuwigheid, alleluja. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
O, Heer, met Pasen 
opgestaan, alleluja, 
leer ons de weg door U 
gegaan, alleluja. 
En toon ons in het 
eeuwig Licht, alleluja, 
de luister van uw 
aangezicht, alleluja, 
alleluja, alleluja. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
 

Tekst K. Lautenschütz 

 


