
VEERTIGDAGENTIJD – WEEK 1 

 

Zondag 5 maart 2017. 

Mattheüs 4:1-11 

Jezus zei tot de duivel: “Een mens leeft niet van brood alleen,  

maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God”. 

Wat heb jij nodig om te leven?  

Natuurlijk is dat eten en drinken en een dak boven je hoofd.  

Maar wat geeft je leven een diepe zin?  

Dat is het woord van God.  

Hij zegt dat je ten diepste geliefd bent. 

 

Maandag 6 maart 2017. 

Lucas 11:27-28 

Jezus zei: “Gelukkig zijn zij die naar het woord van God  

luisteren en ernaar leven”. 

Wat las je gisteren? Ja, dat je ten diepste geliefd bent door 

God. Bedenk eens drie punten waardoor je kunt laten zien 

aan anderen dat je een geliefd mens bent. 

 

Dinsdag 7 maart 2017. 

Johannes 6:27-29 

Jezus zei: “Dit moet u voor God doen: Geloven in Hem die Hij gezonden heeft”. 

Geloven in God is vertrouwen op Jezus.  

Weet jij eigenlijk wel wat Hij voor jou heeft gedaan? 

Iets met sterven aan het kruis  

en verrijzen uit de dood?  

Kun je een grotere vriendschap je voorstellen? 

 

Woensdag 8 maart 2017. 

Jesaja 40:1-5 

“Troost, troost mijn volk”, zegt God. “Spreek het moed in”. 

Ja, soms zakt de moed in je schoenen.  

Misschien vraag je je wel eens af waarvoor je het allemaal doet.  

Ga door met de mooie zaken van het leven.  

Zoals liefhebben, vergeven, zorgen dragen en bidden. 



Donderdag 9 maart 2017. 

1 Thessalonicenzen 5:12-28 

Paulus schreef: “Moge heel uw geest,  

ziel en lichaam zuiver bewaard zijn  

bij de komst van onze Heer Jezus Christus.  

God die u roept is trouw”. 

Ben je ook soms zo onrustig?  

Zit je geest vol met troebele gedachten? 

Juist in deze dagen mogen wij ons zuiveren.  

De zondagse vieringen, maar ook vieringen door de week  

en het sacrament van de verzoening  

maken ons warm en rijk. God is er. Altijd. 

 

 

Vrijdag 10 maart 2017. 

Judas 20-21 

Houd vast aan Gods Liefde en  

zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus,  

die u het eeuwige leven zal schenken. 

Vaak merken wij niets van Gods liefde denken wij.  

Maar zijn mooie naam is  

“Ik zal er zijn”.  

Geloof het maar: Hij is er.  

En zeker over de grens van onze dood heen. 

 

 

 

Zaterdag 11 maart 2017. 

Mattheüs 9:36-10:8 

Jezus zei: “De oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders”. 

Er is veel te winnen.  

Er is ook veel geestelijke armoede.  

Ontevreden mensen.  

stel je zelf vandaag de vraag:  

Ben ik kerkelijk consument of deel ik het evangelie uit?  

Vertel over God.  

Aan je vrienden, kinderen, kleinkinderen.  


