
VEERTIGDAGENTIJD – WEEK 2 

Zondag 12 maart 2017. 

Mattheüs 17:1-9 

Jezus kwam dichterbij en zei: 

“Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn”. 

 

Soms gebeuren er dingen in je leven waardoor 

je je klein voelt of machteloos. 

Misschien ook wel door fouten die je maakt. 

Dat besef is al genoeg. Zeg dan maar: God, wat heb ik gedaan! 

En lees dan maar de woorden van Jezus. 

 

Maandag 13 maart 2017. 

1 Johannes 2:7-10 

De duisternis wijkt en het ware Licht schijnt al. Wie de ander 

liefheeft, blijft in het Licht. 

 

Door met afkeer te kijken naar de ander, voel je jezelf 

somberder worden. Je raakt heel langzaam verhard. Je hebt 

genoeg liefde om anders naar elkaar te kijken. Weg met die 

duisternis. Stuur vandaag eens een kaartje naar iemand met 

wie je moeite hebt. 

 

Dinsdag 14 maart 2017. 

Psalm 23 

Al gaat mijn weg door een donker dal,  

Ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij. 

Soms neigen wij God vaarwel te zeggen 

als het kwaad ons overvalt. Wat een rare gedachte. 

Juist dan is God bij je. Niets kan ons scheiden van God. 

 

Woensdag 15 maart 2017. 

2 Korinthe 5:11-21 

Iemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping. 

Verlang je er ook wel eens naar om helemaal opnieuw te mogen beginnen? 

Gewoon, zonder fouten die je maakte? Het kan hoor. Bij God is een nieuw 

begin altijd mogelijk. Door Jezus. En wat zal je stralen. Bid vandaag maar eens 

extra. 



Donderdag 16 maart 2017. 

1 Petrus 1:13-21 

Petrus schreef: Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals God 

die u geroepen heeft, heilig is. 

 

Ja hallo, ik ben God niet! Dat is zo. Maar je bent wel zijn beeld en 

gelijkenis. En door zijn liefdevolle Heilige Geest mag je groeien, meer 

en meer naar Hem toe. Straal die heiligheid maar uit.  

 

Vrijdag 17 maart 2017. 

Psalm 113 

De Heer verheft uit het stof wie berooid is,  

uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert. 

Zit je nog te piekeren over de tekst van gisteren? 

Soms is een aansporing nodig. Maar je hoeft het 

niet alleen te doen hoor. God helpt je.  

O ja, je moet dat aanbod niet afslaan. 

 

 

 

Zaterdag 18 maart 2017. 

2 Timotheüs 2:8-13 

Paulus schreef: “Houd Jezus Christus in gedachte, die uit de dood is opgewekt. 

Om Hem ben ik zelfs gevangen gezet”. 

Jezus is niet zomaar een goed voorbeeld, of een wijze man. 

Hij is ook geen wetboek met gedragsregels die je precies zo moet navolgen. 

Hij is de levende Christus, Gods Zoon. Je kunt met Hem een echte relatie 

aangaan. Sommigen zullen je voor gek verklaren. Wat kan jou dat schelen. 

Beter uitgelachen door mensen, dan je los weten van God. Wat heb je een 

hoop te winnen. Ga je zondag naar de (een) kerk?  


