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40  dagen……..bezinnend op weg….. 
 

Een tijd van bezinning, een tijd die ons opnieuw 
oproept tot spiritualiteit, soberheid en solidariteit. 
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Thema van de vastenactie 2022 
 
“Een menswaardig bestaan” 
 
Het project van onze parochie voor de vastenactie 
2022, van 2 maart tot en met 17 april staat in het teken 
van ons vastenproject El Arbol. 
In 2019 heeft u al kennisgemaakt met de stichting  
El Arbol. Drie jaar later gaan we dit project opnieuw 
ondersteunen. El Arbol is opgezet door Saskia van 
Vuuren, een Nederlandse vrouw die al 20 jaar in 
Chinandega woont, de op een na grootste stad in 
Nicaraqua. 
Zij zet zich daarin voor natuur en milieu en voor 
verbetering van de levenskwaliteit van vooral vrouwen 
en kinderen. Meer hierover staat aan het einde van het 
40 dagen boekje. 
 
 
 
Hopelijk nodigt dit boekje, met voor elke dag een 
woord, een gebed, een gedachte, u uit de komende 
periode intenser te beleven en even stil te staan op uw 
levensweg.  
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Woensdag 2 maart Aswoensdag 
 
“Je bent stof en tot stof keer je terug”. Op 
Aswoensdag wordt het tot ieder van ons gezegd als wij 
een askruisje op ons voorhoofd ontvangen. Het is een 
uitnodiging tot bezinning aan het begin van de 
veertigdagentijd. Veertig dagen waarin we onszelf 
bezinnen op het lijden van Jezus en wat dit betekent 
voor ons geloof, voor ons leven. Wat kunnen mensen 
elkaar aandoen, maar ze kunnen elkaar ook tot zegen 
zijn. De veertigdagentijd nodigt ons uit om hierover na 
te denken.. 
 
Donderdag 3 maart   
 
Zorgt een vogel voor zijn eten? 
Kleedt een bloem zich tegen kou? 
Ik zorg voor hen, maak je niet druk, 
Nog meer zorg Ik voor jou.. 
 
Vrijdag 4 maart   (wereldgebedsdag )     
 
God, onze Vader 
zend over ons uw heilige Geest 
om onze eigen luidruchtige woorden 
te doen verstommen, 
om stilte te brengen waarbinnen luisteren 
mogelijk wordt 
en om uw Woord te begeleiden van  
onze oren tot in ons hart: 
zo zullen wij Jezus Christus kunnen ontmoeten 
en zijn liefde leren kennen. 
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Zaterdag  5 maart  
 
Hij zit daar alleen 
de stilte hangt om hem heen 
als een glazen stulp. 
Misschien kan hij de stilte breken 
als hij leert spreken. 
Maar al zwijgt hij in alle talen, 
met zijn blik vertelt hij mooiere verhalen 
dan jij en ik. 
Hij zit daar en eet 
maar niemand weet 
hoe het met hem gaat, 
Want niemand hoorde ooit zijn stem of lach. 
toch zit hij daar iedere dag. 
Misschien breekt de stilte 
als ik met hem praat. 
Maar al zwijgt hij in alle talen, 
met zijn blik vertelt hij mooiere verhalen 
dan jij en ik. 
 
Zondag  6 maart 
eerste zondag van de veertigdagentijd  
 
We lezen: Lucas 4 ; 1-13  
 
Vroeg of laat kom je in de woestijn, 
plek van bezinning , na angst en pijn. 
Wat doet het er nog toe en wat dan niet. 
Hoe ga je om met leegte en verdriet. 
Denk na voor je die vlakte ingaat, 
weet wat je meeneemt of achterlaat. 
Wat is ballast en wat weegt te zwaar. 
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Bedenk de verleider staat voor je klaar. 
Een onrustzaaier die je niet met rust laat.  
Verwacht geen wonderen van boven, 
blijf in God en jezelf geloven. 
God zelf heeft je toch in dit leven 
een wil, een ziel en keuzes gegeven. 
Macht kan je nooit gelukkig maken 
God wil jou in jouw kwetsbaarheid raken. 
Engelen zullen je dan dienen voortaan 
omdat je door de woestijn bent gegaan.. 
. 
Maandag  7 maart   
 
Is vasten niet dit: 
Uw brood delen met wie honger heeft; 
arme zwervers opnemen in uw huis; 
een naakte kleden die u ziet; 
en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder? 
Dan breekt uw licht als de dageraad door. 
Als u dan roept, geeft de Heer antwoord. 
En smeekt u om hulp zal Hij zeggen: Hier ben Ik! 
 
Dinsdag  8 maart (internationale vrouwendag ) 
 
Zij is wie zij is. 
Zij weet wat zij waard is. 
Zij is niet te vernederen. 
Zij kent rechten en plichten. 
Zij is gelijkwaardig aan ieder. 
Zij gaat met opgeheven hoofd. 
Zij is de vrouw naast de man. 
Zij is hoogstaand als hij. 
Zij, de vrouw. 
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Woensdag  9 maart 
Wees voorzichtig met je uitspraken. 
Woorden zijn machtige wapens 
die onheil kunnen stichten. 
 
Verdraag dat anderen “anders” zijn. 
Anders denken, anders doen, 
anders voelen, anders spreken. 
Wees met je woorden mild en barmhartig. 
Woorden moeten “lichten “zijn. 
Woorden moeten verzoenen, vrede brengen. 
Waar woorden wapens worden 
staat men als vijanden tegenover elkaar. 
 
Het leven is veel te kort 
En onze wereld veel te klein 
Om er een slagveld van te maken.. 
 
Donderdag  10 maart 
Een goed begin met Augustinus 
Wees niet dom, mijn ziel, en laat 
het oor van je hart niet doof worden 
van het gerammel van je eigen leegte. 
Luister, ook jij: het Woord zelf roept 
je terug, en daar is het huis van 
onverstoorbare rust. Daar is liefde. 
Kies daar je plek, leg daar alles neer  
wat je aan Hem te danken hebt, 
mijn ziel. Je bent toch al zo moe van 
al die dingen die niets voorstellen. 
Vertrouw aan de Waarheid toe wat 
er aan de waarheid in je is, en je zult  
niets verliezen. 



8 

 

Vrijdag  11 maart 
 
Leven….. is mensen en dingen omhelzen 
en weer loslaten 
om ze weer te laten bloeien 
voor Gods aanschijn. 
 
Leven….. is dankbaar zijn 
voor het licht en de liefde, 
voor de warmte en de tederheid 
in mensen en dingen, zomaar gegeven. 
 
Leven…. is alles laten zijn 
en zien als een gave van God. 
Niets en niemand bezitten 
En juichen om elke ster 
die uit de hemel valt  
 
zaterdag 12 maart 
 
Van zo’n heerlijke lentemorgen 
met zo’n zachte zalige regen 
met zo’n paradijselijk groen 
met zoveel bloemen 
en zoveel vogelzang 
wil ik maandenlang 
regen en kou trotseren.. 
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Zondag 13 maart 
 
tweede zondag van de veertigdagentijd 
 
We lezen: Lucas 9;28b-36  

 
Ook ik was op de berg, tijd was niet meer. 

Er was alleen maar licht. 

Een opgenomen zijn en woorden die omhullen. 

Ik zag een glimp van eeuwigheid en begreep  

even wat wijsheid is en liefde. 

De stilte was intens en licht voedzaam als manna. 

De afdaling wacht. 

Mijn God, mijn God, 

Je zult mij niet verlaten. 

 
maandag 14 maart   
 
Als ik nou een Turkse was, 
mijn broertje Marokkaan. 
Mijn moeder een Chinese, 
mijn vader Indiaans. 
Mijn opa een Afrikaan, 
heel donker, zwart als roet, 
zoals een schoorsteenveger 
misschien kwam het dan goed. 
 
Want als mijn neef nou Indisch was 
mijn nichtje Surinaams, 
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mijn achterneef een Arabier 
mijn tante Hindostaans. 
Als iedereen op deze aarde 
één grote familie was, 
kreeg het leven veel meer waarde, 
dan kwam misschien de vrede pas. 
 
Eén woord zouden we nooit leren 
het bestond gewoon niet meer. 
Dat ene woord…… discriminatie, 
Hé…..wat was dat ook al weer ? 
 
Dinsdag  15 maart 
 
IK ben een kleine harlekijn 
in mijn gekleurde kieltje 
en heel diep in mijn houten lijf  
verbergt zich mijn kleine zieltje 
 
Ik ben een houten harlekijn 
en trek je aan de touwtjes 
dan steek ik bei mijn armpjes uit 
mijn roodgekleurde mouwtjes. 
 
Ik ben de stijve harlekijn 
die anderen bewegen, 
en wil ik zelf ook iets doen, 
dan houdt men mij steeds tegen. 
 
Ik ben een houten harlekijn 
al wil ik het niet wezen…. 
maar in dit wereld –poppenspel 
zal ik wel nooit genezen.  
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Woensdag 16 maart  
 
Ik zie je door de nacht heengaan, 
door zorg en pijn gebogen, 
maar met een onverklaarbaar licht 
in je geplaagde ogen. 
Je draagt het kruis, oneindig zwaar, 
zo fier omhoog geheven. 
Hier moet toch iets de drijfveer zijn, 
die jou zo’n kracht kan geven. 
Ik zie je door de nacht heengaan. 
Zo graag zou ik je steunen 
en zeggen:”Rust toch even uit 
en blijf eens op mij leunen”. 
Maar elke dag til je de last, 
al is het onder beven. 
Hier moet toch iets de drijfveer zijn, 
die jou zo’n kracht kan geven 
Ik zie je door de nacht heengaan 
soms met een zachtjes huilen 
en als ik heel dicht bij je was 
liet ik je veilig schuilen. 
Maar als ik jouw gebed verneem 
al is het soms heel even 
dan weet ik wat de drijfveer is 
die jou zo’n kracht blijft geven 
. 
Donderdag  17 maart 
 
Enige en nabije God, 
U, die roept en zendt 
en zegent wie voor U zijn leven waagt, 
verleen ons dat wij U en elkaar zegenen; 
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dat wij doen wat U ons opdraagt, 
ook al is dat niet meteen duidelijk. 
Schenk ons de genade 
van U te mogen getuigen 
en te wandelen in uw Licht.  
 
Vrijdag 18 maart  
 
Als ik denk dat ik doodga, 
niet meer weet wat ik moet, 
eerder dan het Onze Vader 
bid ik een Weesgegroet. 
 
Als het angstzweet me uitbreekt 
en mijn hart gaat tekeer 
dan zeg ik:”O, Moeder”. 
zelden O, Heer. 
 
Want de Heer is heel goed 
maar ook onverbiddelijk. 
Hij reinigt met bloed 
maar zij weet onmiddellijk, 
 
dat een vlek niet zo erg is 
als ie soms schijnt. 
Met een dertig graden wasje 
vaak al verdwijnt. 
 
Als ik denk dat ik doodga 
niet meer weet wat ik moet, 
eerder dan het Onze Vader 
bid ik een Weesgegroet.  
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Zaterdag  19 maart 
Feest van Sint Jozef 
 
Al eeuwenlang 
levend in de schaduw 
van vrouw en zoon.    
Rustig en bescheiden 
leefde je je leven. 
Je gehoorzaamde 
de stem van je dromen 
zonder vragen te stellen. 
Je was aanwezig 
waar nodig 
Jozef, 
mens op de achtergrond. 
Een prachtmens.  
 
Zondag  20 maart  
derde zondag in de veertigdagentijd 
We lezen: Lucas 13; 1-9 
 
Uit het verhaal van de onvruchtbare vijgenboom 
kunnen we opmaken dat Jezus ons oproept 
om ons leven vruchtbaar te laten zijn voor de 
wereld om ons heen.  
Het zal er om gaan  het kwade in onszelf eerlijk te 
bekennen en te beseffen dat ook wij van het geduld, 
de zorg en de barmhartigheid van anderen 
afhankelijk zijn. 
Tegelijk klinkt in dit verhaal Gods zorg en 
bekommernis om mensen door.. 
Hij daagt ons uit tot geloof dat recht doet 
aan God en aan mensen. 
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Maandag 21 maart   
 
Als ik vandaag zou bidden, dan bad ik: 
om een vrolijke blik, 
om ogen vol tevredenheid , 
om oren die het goede willen verstaan, 
om de klop van een begrijpend hart, 
om meer dan voldoende geduld, 
om daadwerkelijke handen, 
om bereidwillige voeten, 
om met open geest op weg te gaan, 
om vooral een intens mens te zijn 
die van het woord LIEFDE vandaag nog  
een echt werkwoord maakt.  
 
Dinsdag  22 maart 
 
Omdat alles ander kan, anders moet, 
omdat je leeft in naam van de droom, 
een aarde bedekt met vrede, 
kun je niet berusten 
in onrecht en geweld 
in honger en armoede, lijden en dood. 
Veelbelovend licht je op, 
hoe prachtig van protest, 
hoe vlammend van verlangen. 
Kom ik in jouw buurt, 
vonken springen over, 
een ander mens word ik. 
Mens zo weerbaar, zo strijdbaar, 
mens op wie God zo innig hoopt. 
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Woensdag 23 maart 
 
Heer , inspireer mij. 
Geef dat ik U midden in mijn leven plaats. 
In mijn huis en in mijn werk 
en dat ik dat doe als iets vanzelfsprekends. 
U bent geen verre God 
op een hoge wolk, 
maar een alledaagse God 
Die leeft in alle mensen. 
Laat ik U binnenhalen 
in de stad en vieren 
als de man van Nazareth, 
midden in de menigte 
en dan maar hopen 
dat U even 
mijn kant op kijkt. 
 
Donderdag 24  maart  
 
Heer God, 
ik ben het leven niet zelf, 
het leven leeft in mij, 
maar het is uw adem, 
niet de mijne. 
Ik adem uw adem slechts in en uit. 
Laat mij dit elke dag overwegen, 
om U in deze gedachte  
dank te zeggen. 
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Vrijdag 25 maart,   
 
Maria Boodschap 
 
De blik van zijn moeder, 
haar ogen die zoveel weten 
als waren ze zijn troost nu. 
Hij kan haar niet troosten.  
Moest haar al zo vaak achterlaten 
maar liet haar nooit alleen. 
Dat deed ook zij niet. 
Ook nu gaat ze mee op weg. 
Haar hart weent. 
Ze lijkt te weten dat haar Zoon 
deze weg moet gaan. 
Haar vragen leert ze in haar hart bewaren. 
Stil gaat ze mee, zijn tocht.  
De tijd zal hen opnieuw samenbrengen. 
Dat doet hen verder gaan, 
Moeder en Zoon. 
. 
Zaterdag 26 maart   
 
Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood genoeg en water stroomt voor allen. 
Daar bouwen wij veilige buurten, 
wonen in wijken van vrede, 
in schaduw van bomen. 
Geen kinderen zullen daar sterven. 
Oude mensen maken hun dagen vol 
en jonge mensen zullen daar pas 
op hun honderdste sterven. 
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen. 
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Geen kinderen baren voor de verschrikking. 
De wolf en het lam zullen weiden tezamen; 
We leren de oorlog af. 
Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood genoeg en water stroomt voor allen.  
 
 
Zondag 27 maart   
 
vierde zondag in de veertigdagentijd 
 
We lezen: Lucas 15; 1-3 +11-32  
 
Henri Nouwen schrijft in zijn boek:”Eindelijk thuis”, het 
volgende: 
Een ogenschijnlijk onbeduidende confrontatie met een 
reproductie van Rembrandt ’s schilderij:”De terugkeer 
van de verloren zoon”., vormde het begin van een lang 
geestelijk avontuur. Dat ene kunstwerk en dat 
bijzondere Bijbelverhaal namen mij als het ware mee 
op een spannende ontdekkingstocht. Ik ging mijn 
roeping opnieuw verstaan. en vond de inspiratie om 
haar met nieuwe moed gestalte te geven in mijn leven. 
Begrijpen wij iets van de barmhartigheid van de vader, 
de schuldbelijdenis van de verloren zoon en de jaloerse  
houding van de broer? 
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Maandag  28 maart   
 
Jezelf meedelen  
in woorden. 
 
woorden die ontdekken 
woorden die verwarmen 
woorden die dragen. 
 
Taal worden. 
 
taal met een gezicht 
lichamelijke taal 
bezielde taal.  
 
Mens zijn medemens. 
 
mens met huid en haar 
met hart en ziel 
in gesprek met de ander. 
 
Dinsdag 29 maart  
 
Vastentijd is wakker worden na winterslaap 
en je opengeeuwen 
uit de beslotenheid van elk voor zich. 
Is je ogen opentrekken 
voor wat aan het gebeuren is 
in het diepst van jezelf 
en in de wereld om je heen 
Is in voorjaarsstilte 
je eigen grond omspitten  
en klaarmaken voor een nieuwe lente. 
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Vastentijd is trainingstijd; 
Hart en handen soepel maken 
voor verbondenheid met God en mensen; 
vingeroefening in solidariteit. 
Dat en zoveel meer is vastentijd. 
De grote opwarming om te herleven..  
 
Woensdag 30  maart    
 
Ik sla mijn ogen op naar Hem,  
vanwaar wij komen en waarheen wij gaan, 
maar kan niet kijken in zijn ogen,  
zonder mijn ogen neer te slaan. 
Gelukkig staat tussen die grote God, 
en zijn ontzaglijk licht, 
Zijn Zoon, die met een menselijk gezicht 
mij aankijkt, ook al zijn mijn ogen dicht.  
 
 
Donderdag  31 maart    
 
Langzaam leer ik dat de tijd een thuis is. 
Een plaats om adem te halen, 
verstaanbaar te worden. 
Een plaats om samen te zijn, 
lief te hebben. 
 
Langzaam ga ik je noemen tijdgenoot, 
zeg ik huisgenoot. 
Want de tijd is een warmte, 
een huis van liefde. 
 
 



20 

 

Vrijdag  1 april 
 
God geef mij een mens, 
al is het er maar één, 
die er is voor mij, 
die van mij houdt, 
die mij neemt zoals ik ben. 
Geef mij een mens,  
al is her er maar één, 
die er is voor mij. 
Niet omdat ik arm te boek sta, 
maar omdat ik een mens ben. 
Een mens zoals ieder ander.. 
God geef me een mens, 
al is het er maar één, 
die van mij houdt, 
die mij nodig heeft 
en die ik nodig heb.  
 
 
zaterdag  2 april   
 
De bomen komen uit de grond, 
en uit hun stam de twijgen. 
En iedereen vindt het heel gewoon, 
dat zij weer bladeren krijgen. 
 
We zien ze vallen naar de grond 
en dan opnieuw weer groeien, 
zo heeft de aarde ons geleerd: 
dat al wat sterft zal bloeien. 
 
Dank U , Heer, dat het lente is. 
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Zondag 3 april   
vijfde zondag in de veertigdagentijd 
 
We lezen: Johannes 8; 1-11 
 
Elke mens voor Jezus. 
De omgang van Jezus met zondige mensen is 
nooit een goedkeuring geweest van hun gedrag,  
maar steeds een uitnodiging om hun leven naar  
God toe te keren; zich bekeren. 
Hoe vaak worden, ook vandaag, mensen als 
“gevallen” in het midden geplaatst. 
De stenen liggen voor het oprapen.. 
Wie zijn wij om te oordelen? 
Jezus bevrijdende woord: 
“Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar en zondig  
niet meer”, is een appèl om in elk zondegeval 
de mens in het midden te plaatsen en Gods liefde 
handen en voeten te geven, liever zachtmoedig 
dan harteloos. 
 
Maandag  4 april  
 
Als we doodarm, 
van welvaart en comfort ontdaan 
op de puinhoop van onze beschaving zitten, 
maar in ons hart 
nog kunnen geloven in het licht 
en in de liefde 
van mensen voor mensen, 
dan zal de bloem genezen 
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We zullen het stuk dat ontbreekt 
terug in de stengel zetten! 
En waar één bloem weer bloeien kan 
zullen op een dag 
duizend bloemen staan. 
 
Dinsdag  5 april   
 
Vijf tips voor de veertigdagentijd. 
 
Doe elke dag iets goeds voor een ander, 
maar dan wel vóór hij of zij erom vraagt. 
 
Als je een kwartier vergeefs aan het zappen bent, zet 
dan de t.v. uit en lees een boek of praat met 
huisgenoten.. 
Zappen met mensen is beter en gaat zonder 
afstandsbediening. 
 
Ga in de vasten altijd met een beetje honger van tafel! 
Diëtisten zijn nog strenger. 
 
Je hebt zo vaak beloofd iemand te bellen, of een 
bezoek te brengen. Doe het eens. 
 
Laat je niet verleiden door het kopen van kleding. 
Wellicht heb je een overvloed aan kleding in je kast. 
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Woensdag  6 april 
 
Veertig dagen, wat een tijd! 
Lange tijd om je te bezinnen, 
om te denken hoe je leeft 
wat je neemt en wat je geeft. 
Ga je door met wat je deed 
of ga je opnieuw beginnen? 
Veertig dagen , wat een tijd! 
Tijd genoeg om stil te blijven, 
om te denken hoe het gaat, 
wat je doet en wat je laat. 
Ga je verder op jouw spoor? 
Wil je zo je leven door? 
 
Veertig dagen, wat een tijd! 
Lange tijd om af te tellen. 
Elke dag meer licht gegeven, 
om naar Pasen toe te leven. 
En kom je bij Pasen aan……. 
is het tijd om op te staan!. 
 
 
Donderdag 7 april 
 
Als ik alleen maar was, 
een kop op een karkas, 
had mijn bestaan geen zin, 
goddank zit er iets in. 
Ik weet niet hoe het heet, 
Een ziel, een kern, een pit? 
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Mijn moeder zei:”Het is God, 
Die ergens in ons zit. 
Maar ik voel me soms zo leeg 
en Onze Lieve Heer,  
van wie mij werd verteld 
vind ik dan nergens meer. 
 
Maar als ik op een dag, 
wat naar de bloemen kijk, 
dan denk ik telkens weer….. 
mijn moeder had gelijk. 
 
Vrijdag 8 april 
 
Zo peilloos als jij ingaat 
op de droom van de Allerhoogste, vrede wereldwijd, 
schepping voltooid. 
Jij, feilloos zie je het al, hoe intens leef je ermee. 
Raak mij aan , neem mij mee 
op je hemelhoge vlucht. 
Ik leef zo oppervlakkig, 
als een blinde tast ik in het duister. 
Raak mij aan, 
opdat ik zie wat jij droomt, droom wat jij ziet. 
Neem mij mee, 
opdat ik niet buiten de werkelijkheid sta. 
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Zaterdag 9 april 
 
Litanie van het leven 
 
Het leven is schoonheid, bewonder het. 
Het leven is vreugde, geniet ervan. 
Het leven is een tuin, maak er wat van. 
Het leven is plicht, vervul het. 
Het leven is een spel, speel het 
Het leven is kostbaar, ga er goed mee om 
Het leven is rijkdom, bewaar het. 
Het leven is liefde, wees er blij mee. 
Het leven is een raadsel, los het op. 
Het leven is belofte, vervul die 
Het leven is ook treurnis, overwin die. 
Het leven is een uitdaging, ga die aan. 
Het leven is strijd, ben er niet bang voor. 
Het leven is een avontuur, waag het erop 
Het. leven is geluk verdien het. 
Het leven is leven, verdedig het. 
 
Zondag  10 april  Palmzondag   
 
zesde zondag van de veertigdagentijd 
 
We lezen: Het lijdensverhaal volgens Lucas  
 
Door het straatvolk van Jeruzalem wordt iemand 
uitbundig welkom geheten, iemand op een ezel, 
dichtbij het volk.  
Hij is ook met zijn hart dicht bij het volk. Hij is Gods 
licht voor kwetsbare mensen, op zoek naar vrede. 
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Tot in Jeruzalem toe, tot in het hol van de leeuw, is Hij 
voor recht en waarheid. 
Is Hij voor geringen blijven opkomen, ook toen 
machtigen Hem daarom dodelijk het zwijgen op wilden 
leggen. 
In een week, die ter herinnering aan Hem, een goede 
week wordt genoemd, mogen wij zijn waarachtigheid 
vieren, zijn trouw onvergeten doen zijn. 
 
Maandag 11 april  
 
Als er maar iemand is die met jou meegaat, 
een mens die je reisgenoot wil zijn. 
Een, die alles met je deelt, licht en donker, 
hoogten en diepten, vreugde en verdriet 
 
Een mens die je peilt en respecteert. 
Een die de loop van je gedachten volgt, 
de loop van je dromen, het ritme van je hart. 
Een mens die je bevestigt in wie je werkelijk bent. 
 
Een mens met wie je weer meegaat. 
Iemand voor wie jij weer een reisgenoot wil zijn.  
 
Dinsdag  12 april 
 
Jezus is niet het monopolie van de katholieken, van 
protestanten of van charismatische bewegingen. 
 
Jezus komt nooit voor een groep of voor een partij. 
Ieder mens is voor Hem de moeite waard. 
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Jezus is een goddelijk aanbod aan alle mensen van alle 
rassen en talen en van alle gezindheden. 
 
Jezus wil dat alle mensen eenmaal de warmte zouden 
kennen van een liefdevolle geborgenheid. 
 
Wie leeft in liefde, gelovige of ongelovige 
leeft bewust of onbewust 
in het magische veld 
van een God, die liefde is ! 
 
Woensdag  13 april    
 
Geen weg terug, 
en wat er komen gaat is ongewis. 
Ik kan alleen maar hopen 
dat misschien toch nog….. wie weet 
een nieuwe horizon oplicht 
van leven nooit vermoed. 
Maar nu ik hier gekomen ben 
wil ik proberen er te zijn 
en om te doen wat in mij ligt 
zoveel, zolang ik kan. 
Niet alles zal mij lukken. 
Ik kan het niet alleen. 
Ik wacht Die mij zal helpen 
en Die mij dragen zal 
het donker door. 
 
En zou Hij niet horen als ik Hem roep? 
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Donderdag  14 april   “Witte Donderdag” 
 
Een schaal met brood, een beker wijn 
om zijn liefde aan de wereld te schenken. 
Hij geeft zichzelf, zijn Lichaam, zijn Bloed. 
“Blijft dit doen om Mij te gedenken”. 
 
Hij die zijn vrienden de voeten wast, 
niet als een slaaf, maar innerlijk vrij. 
Baanbrekend teken van dienstbaarheid. 
“Doet dit ter herinnering aan Mij”. 
 
Een avond, zo anders dan gewoon 
met een maaltijd die Jezus’ laatste is. 
Hij breekt en deelt al wat Hij heeft. 
“Doet evenzo, tot Mijn gedachtenis”.  
 
Vrijdag 15 aprilt:  “Goede Vrijdag” 
 
Vandaag staat ons een kruis voor ogen, teken van 
dood, je leven geven voor de goede zaak. 
 
Het gebeurde en het gebeurt weer. Overal in de wereld 
worden rechtvaardigen monddood gemaakt, omdat 
rijken macht willen houden, leiders bang zijn om 
terrein te verliezen, omdat de ene mens baas wil zijn 
over de ander. 
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Maar het kruis van Jezus is tot veel meer geworden. 
Het is teken dat zijn leven en sterven niet tevergeefs is 
geweest, maar een deur werd naar nieuw leven. 
 
Ondanks alle verdriet zijn er daarom ook bloemen en 
kaarsen, want door het donker bracht Hij licht. 
 
Zo kunnen wij Goede Vrijdag vieren, niet vergetend al 
de kruisen van onze tijd, ,want weer worden mensen 
onschuldig gedood.   
 
Zaterdag  16 april: “ Paaszaterdag” 
 
Vandaag liep ik door de stad 
en zag een oude man 
zwaar leunend op zijn stok. 
Ik zag een kind 
met grote bruine ogen 
in een groezelig gezichtje. 
Ik zag een leuke jongen 
die tegen mij lachte 
en ik lachte terug. 
 
Vandaag liep ik door de stad 
en zag God 
zwaar leunend op zijn stok, 
Hij had grote bruine ogen 
in een groezelig gezicht  
en Hij lachte tegen me 
en ik……. lachte terug., 
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Zondag 17  april: “ Pasen” 
 
Laat ze het merken 
op straat en in de winkels. 
Hij is in leven. 
Laat ze het horen 
in stad en dorp. 
Hij is in leven. 
Laat ze het voelen 
in hun huizen 
de kinderen en de groten. 
Hij is in leven. 
Laat ons het zeggen, 
laat ons het doen. 
Draag de vrede van Christus mee 
samen met de vreugde van dit uur. 
En laat Hem leven. 
kost wat kost. 
 
Zalig Pasen. 
 
Maandag 18 april: “Tweede Paasdag “ 
 
Zing nu vol vreugd een nieuw lied voor de Heer. 
Dicht nieuwe liederen met splinternieuwe woorden 
en zoek steeds andere welluidende akkoorden  
geef in je lied de komst van het Leven weer. 
 
Vertel de mensen dat God koning is, 
maar ook, dat Hij een Vader is, Die vol erbarmen 
Zijn struikelende kinderen opvangt in Zijn armen, 
hen opzoekt in de diepste duisternis. 
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Zing van Zijn Zoon, Die eens gestorven is. 
Zeg dat Hij leeft en dat wij met Hem zullen leven. 
Zing van de vreugde, die je door wilt geven 
omdat je hart er boordevol van is.. 
 
Dit boekje is samengesteld door de M.O.V.-groep 
Gouda 
met dank aan de vele schrijvers voor de teksten die 
ons inspireerden. Er zijn teksten die wij hebben 
ontleend aan o.a. onderstaande schrijvers: 
 
Felicia Dekkers Diny Boere 
Sophie Hofstee Phil Bosmans 
Hans Bouma Frits Deubel 
Toon Hermans Evelien Dessens 
Chis Gelaude Nel Benschop 
Joke Forceville- van Rossum 
 
Vastenactie 2022 

Wat is er aan de hand? 

De wijk El Limonal ligt naast de vuilnisbelt in de stad 
Chinandega in Nicaragua. De meeste van de 3500 
inwoners van de wijk, inclusief de kinderen, werken op 
deze vuilnisbelt. Op de wijkschool Escuela Ojo de Agua 
zitten zo’n 325 leerlingen. De overheid zorgt voor 
schoolmaaltijden, die bestaan uit rijst en bonen. 
Groente en fruit ontbreken, waardoor de kinderen 
relatief vaak ziek zijn. Door de politieke onrust in het 
land en de toegenomen werkloosheid is het probleem 
van de slechte voeding de laatste jaren verergerd. 
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Wat willen we bereiken? 

De stichting El Árbol zet zich in voor het verbeteren 
van de leefomstandigheden van kwetsbare vrouwen 
en kinderen in Nicaragua. Dat doet ze via educatie, 
milieubescherming en het bevorderen van 
gendergelijkheid. Het doel van dit project is om hun 
kennis van (het verbouwen van) gezonde voeding te 
vergroten en de schoolmaaltijden te verbeteren. 

Hoe doen we dat? 

De stichting helpt de leerlingen van de school Ojo de 
Agua en de bewoners van El Limonal bij het aanleggen 
en onderhouden van een biologische schooltuin met 
groente en fruit. Ze leren vaardigheden als het 
bewerken van de grond, onkruid wieden, zaaien, 
stekken, composteren, bemesten en irrigeren. Kortom: 
ze leren hoe ze biologisch en gezond voedsel kunnen 
verbouwen en oogsten. Met producten uit de tuin 
worden de schoolmaaltijden verbeterd. Om het 
milieubewustzijn en kennis over de natuur te 
bevorderen wordt ook een bijen- en vlindertuin 
aangelegd. Daar maken de kinderen kennis met de 
belangrijke functies van deze insecten. 

Uw geldelijke bijdrage voor de Vastenactie is van harte 
welkom in de collectes.  
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr.: 
 
NL28 RABO 0157 5731 41   t.n.v. RK Parochie Sint Jan 
de Doper 

Onder vermelding van Vastenactie 2022 


