
VEERTIGDAGENTIJD – WEEK 4 

Zondag 26 maart 2017. 

Johannes 9:1-41 

Jezus zei: “Gelooft u in de mensenzoon?” 

De blindgeborene zei: “Als ik wist wie het was, zou ik  

in Hem geloven”. Jezus zei: “U kijkt naar Hem en  

spreekt met Hem”. 

 

Wij kunnen Jezus niet meer zien in zijn 

aardse lichaam. Maar als dat nog wel zou 

kunnen? Zou je in Hem meer gaan geloven? 

Wij kunnen hem horen als wij uit het Evangelie lezen 

en Hem zien als wij Eucharistie of H. Avondmaal vieren. 

Ervaar dat als echte ontmoetingen. 

 

 

Maandag 27 maart 2017. 

Exodus 3:1-15 

De Heer zei: “Ik heb de ellende van mijn volk gezien. Ik weet 

hoe ze lijden. Daarom ben Ik afgedaald om hen te bevrijden”.  

 

Wat is dit Goed Nieuws. God is naar ons toe gekomen om ons 

te bevrijden. Vrijheid is datgene wat ons tot mensen maakt. 

Maar vrijheid ervaar je het best in verbondenheid en 

verantwoordelijkheid. Is jouw geest vrij? Wat blokkeert jou? 

Leg dat vandaag maar neer bij God. 

Dinsdag 28 maart 2017. 

Mattheus 20:17-19 

Jezus zei: “Zij zullen de mensenzoon uitleveren en kruisigen.  

Maar op de derde dag zal Hij worden opgewekt uit de dood”. 

 

Jezus weet dat Hij monddood wordt gemaakt.  

Maar Gods liefde breekt door alles heen.  

Voel jij je weleens monddood gemaakt?  

Beklemd? Wat is jouw kracht dan?  

Weet dat uiteindelijk  

niets ons van God kan scheiden. Hij is het leven! 

 

 

 

 



Woensdag 29 maart 2017. 

Colossenzen: 2:6-15 

U was dood door de zonde. Maar God heeft u  

samen met Christus levend gemaakt  

toen Hij al onze zonden kwijtschold. 

 

Wat een liefde en vergeving.  

Heb je zelf wel eens om vergeving gevraagd?  

En gekregen? En?? Hoe was dat.  

Dank diegene nog eens daarvoor en dank God. 

 

Donderdag 30 maart 2017. 

Lucas 10:25-37 

Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw kracht en 

met heel uw verstand en uw naaste gelijk uzelf. 

 

Liefhebben. Het lijkt allemaal zo simpel. Deels is dat ook zo. 

Liefhebben is alleen maar schenken. Hoe meer je geeft van je liefde, 

hoe meer je ontvangt. Kijk eens naar je naaste. En maak die kring 

maar groter. Ja, dan heb je opeens God nodig. Zeg vandaag eens 

tegen iemand dat je van hem/haar houdt. (Maar hou het wel zuiver!)

  

 

Vrijdag 31 maart 2017. 

Johannes 12:23-36 

Jezus zei: “Wanneer Ik van de aarde omhoog geheven word,  

zal Ik iedereen naar Mij toehalen”. 

 

Ja in deze tijd mogen wij ook nadenken  

over het eeuwig leven met God. 

Wat hebben wij nodig om eeuwig te leven?  

Wat moet ik doen om in de hemel te komen? 

Wat zegt Jezus vandaag? Denk daar maar eens over na.  

 

Zaterdag 1 april 2017. 

Romeinen 15:7-13 

Paulus schreef: Aanvaard elkaar ter ere van God,  

zoals Christus u heeft aanvaard. 

 

Leef je eens in waarom een ander vindt wat hij vindt? Lastig? God doet niets 

anders. Moeilijk? Bid om kracht. 


