
VEERTIGDAGENTIJD – WEEK 3 

Zondag 19 maart 2017. 

Johannes 4:1-4 

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: 

“Als u wist wat God u wil geven en Wie het is 

die u om water vraagt, zou u Hem erom vragen 

en Hij zou u levend water geven”. 

 

Deze bijzondere woorden zegt Jezus ook tegen jou.  

Ja, als jij dit nu leest. Weet jij wat God jou wil geven.  

Nee, niet datgene dat jij wilt.  

God geeft niet wat jij wilt, maar wat jij nodig hebt.  

Vraagt het maar. Het levend water zal je kracht geven  

zodat je je weer kunt richten  

op de echte zaken van het leven. 

 

Maandag 20 maart 2017. 

Romeinen 4:18-25 

Paulus schreef: Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham 

hopen en geloven. Hij was er van overtuigd dat God bij 

machte was te doen wat Hij beloofd had.  

 

Hopen en geloven. Er op vertrouwen dat voor God niets 

onmogelijk is. En dan zo je leven in zijn handen leggen. Een 

eenvoudig geloof, maar zo krachtig. En wat God je beloofd 

heeft, kun je weer terug lezen bij 19 maart. 

 

Dinsdag 21 maart 2017. 

1 Petrus 2:19-25 

Christus werd gehoond, maar hij hoonde 

zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij vestigde zijn hoop 

op Hem die rechtvaardig oordeelt. 

Het lijden verdragen is een deugd. Geen deugd die de wereld 

snapt, maar die een mens wel laat groeien.  

Voor anderen opkomen 

die lijden is een werk van barmhartigheid.  

Zo kun je jezelf schenken aan God en aan mensen.  

Aan beide kun je trouw zijn. Bid vandaag eens voor 

iemand die je ken en die lijdt aan het leven. 

 



Woensdag 22 maart 2017. 

Psalm 118 

In mijn nood heb ik geroepen: Heer! 

En de Heer antwoordde. Hij gaf mij ruimte. 

Onze agenda’s puilen uit. Wij hebben het druk. Er zijn ook mensen die niets 

te doen hebben. Die anderen weinig zien. Die anderen moeten contacten 

plannen. Er is geen ruimte meer. Wat een armoede voor iedere ziel. God 

geeft je alle ruimte. (Tip voor gezinnen: Hoeveel ruimte om te vervelen en 

creatief te worden hebben uw kinderen?) 

Donderdag 23 maart 2017. 

Jeremia 1:4-8 

De Heer zei tot mij: Voordat Ik je vormde in de moederschoot, had ik 

je al uitgekozen en aan Mij gewijd. 

 

Luisteren wij naar Gods roepstem? Iedereen duikt maar automatisch 

relaties in. Maar een huwelijk is een roeping. Of heb je je wel eens 

afgevraagd of je roeping elders ligt? Werken in de kerk? Of een 

godgewijd leven in een klooster? Wie kaart het nog aan bij jongeren 

of bij mensen die ouder zijn? Laat Gods roeping, wat het ook is, waar 

en waarachtig zijn.  

 

Vrijdag 24 maart 2017. 

1 Johannes 3:1-3 

Bedenk hoe groot de liefde is die God ons heeft 

geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd, 

en dat zijn wij ook. 

Je bent een kind van God. Wat zegt zo’n uitspraak? Wat 

doet het met je? Als je er echt voor gaat zitten en je beseft 

dat God intens van je houdt, ondanks je falen en fouten, dan gaan tranen over 

je wangen stromen. Sta het maar toe en wees niet bang. God doet de rest.  

 

Zaterdag 25 maart 2017. 

Lucas 1:39-56 

Maria zei: Barmhartig is de Heer, van geslacht op geslacht 

voor al wie Hem vereert”. 

Maria is door God gekozen om moeder van Christus te worden. 

Alle Christenen mogen dit vieren. En het geloof van Maria, mag een 

voorbeeld zijn voor ons geloof. Eer God in je leven en ervaar hoe barmhartig 

de Heer is. 


