
      Een brief voor u                           4 maart 2022 

 

Van Marjolen Veerbeek, ouderenpastor van de Protestantse Gemeente Lelystad 

Telefoonnummer: 06 – 45 73 27 27  emailadres: mveerbeek@pg-lelystad.nl 

Aswoensdag  

In de vorige brief ging het over Aswoensdag en de Veertigdagentijd.  

Aswoensdag (2 maart) heet zo omdat op deze woensdag na 

carnaval rooms-katholieken en ook  protestantse gelovigen in de 

kerk een kruisje met as op hun voorhoofd laten tekenen, het 

zogenoemde askruisje. Daarbij horen de woorden: "Gedenk, mens, 

dat je stof bent en tot stof zult wederkeren". 

Veertigdagentijd  

Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd (of Lijdenstijd of Vastentijd): 40 dagen van stilstaan, 

soberheid en ruimte maken voor God en de ander. Van vooruitkijken naar wat komen gaat, op 

weg naar Pasen. De Veertigdagentijd eindigt op Stille Zaterdag en duurt eigenlijk 46 dagen. Maar 

de zondagen worden niet meegeteld: de zondag is een feestdag, dag van de opstanding.  

Veertig 

In de Bijbel komt het getal 40 vaker terug. Noach wachtte bijvoorbeeld 40 dagen voordat hij uit 

de ark stapte. Mozes verbleef 40 dagen op de berg Sinaï voor hij afdaalde met de Tien Woorden. 

Jezus trok zich 40 dagen terug in de woestijn voor Hij rondtrok met zijn goede boodschap. 

Daarom duurt ook de bezinningstijd voor Pasen 40 dagen.  

40, het geeft een periode aan waarin iemand in de Bijbel een nieuw leven met God zoekt en 

vindt. Het is als het ware een periode van ruimte scheppen voor een nieuw begin. 

Alles komt goed?! 

 ‘Alles komt goed’. Woorden die we soms gemakkelijk zeggen tegen elkaar. 

Want het is niet altijd makkelijk om te geloven in een hoopvolle toekomst. 

Zeker niet nu we horen van oorlog in de Oekraïne. Ook niet in een 

geteisterd land als Libanon, dat centraal staat in de Veertigdagen-

campagne van Kerk in Actie. 

Alles komt goed. Het zijn woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe 

wereld zonder pijn en verdriet. Een toekomst die van Hem is. Hij vraagt 

ons daar nu al iets van te laten zien. Door er voor elkaar te zijn, geven we 

de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goed komt. 
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Ben je klaar voor het feest? 

Dat is het thema van de 

Kindernevendienst in deze 

Veertigdagentijd. Met de 

kinderen gaan we op weg 

naar het feest van Pasen.     

Het is niet alleen een vrolijke 

optocht: we komen ook 

verhalen tegen die op het 

eerste gezicht helemaal niet 

zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als 

Jezus vertelt over zijn lijden en sterven, of als we          

horen over de lijdende Helper van God. Toch brengen     

ook die verhalen ons verder op de weg naar het feest.  

Bij een feest horen slingers.  
Daarom aan ieder de vraag: 
Wil je een vlag maken?  
Schrijf erop wat je blij maakt. 
Van de vlaggen worden slingers  
gemaakt om met  Pasen de kerk te versieren. 
 
 
9 maart, biddag voor gewas en arbeid - gebed 
(naar ds M. Batenburg)  
 
Goede God, 

ik dank voor de aarde 

die U geschonken hebt om te bebouwen en te bewaren. 

Ik dank dat U mij roept om hier op aarde 

U en de mensen om mij heen te dienen. 

Zegen mij op deze dag met de vrucht van Uw Geest. 

Dat liefde, vreugde, vrede, geduld,  

vriendelijkheid en geloof mijn leven vervullen. 

Zegen mij op de plaats waar U mij roept. 

op school, op mijn werk, op de plek waar ik woon. 

Help mij om de mensen die U op mijn weg brengt 

tot bloei te brengen. 

Help mij te zorgen voor uw schepping. 

Help mij om vrede en recht te brengen. 

Zegen mij daartoe met moed, wijsheid en genade. 

Door Jezus, Christus, amen. 

Lied: Alpha en Omega 

Als de wereld lijkt te breken 

en de hoop lijkt uitgedoofd, 

klinkt Uw stem die ons verzekert 

dat U doet wat U belooft. 

Grijp dan in waar mensen lijden 

en laat ons Uw handen zijn. 

Om met daden te bewijzen: 

eens zal alles anders zijn. 

 

U bent alfa en omega. 

U zag het eind voor het begin. 

U zult altijd met ons meegaan. 

Aan Uw rijk van vrede komt geen eind. 

 

Heel de wereld zal herleven, 

vrij van honger en geweld. 

Wie nu ziek is, wordt genezen. 

Wat kapot ging, wordt hersteld. 

U houdt alles vast in handen. 

U bent sterker dan de angst. 

U bent steeds het vaste anker, 

waarop ik vertrouwen kan. 

 

Tekst: Harold ten Cate, SELA 

Welkom in de kerk ! 
Vanaf 27 februari kunt u weer 

zonder beperkingen de diensten 

in de Ontmoetingskerk 

bijwonen. Ook is er weer 

gelegenheid elkaar te 

ontmoeten met koffie en thee.  

Van harte welkom! 

Vervoer nodig?                            

Bel Joke Dijkstra: 06 – 5517 2565 


