
 
 
 
 
   
  



  



SAMEN OP WEG NAAR PASEN 
 

We leven in een vreemde tijd waarin we elkaar als gemeenteleden 
nauwelijks ontmoeten. Tegelijk geloven we dat we in onze Heere Jezus 

Christus met elkaar verbonden zijn. We zien immers samen uit naar de 
komst van de opgestane Heere en Heiland.  

Er ligt heel veel werk in de gemeente stil en we treffen elkaar ook niet in 

de erediensten. Daarom is het idee ontstaan om in de lijdenstijd als hele 
gemeente rond dezelfde bijbelgedeelten en thema’s bezig te zijn. Het 

geeft niet alleen verbondenheid in deze Coronatijd, maar geeft ook 
geestelijke verbinding omdat je als gemeente dezelfde stappen maakt 

achter Jezus aan richting Pasen. 

 

Hoe werkt dit boekje? 
Dit boekje, dat de leidraad is van het ‘samen op weg naar Pasen’, vormt 
een bijbelleesrooster. De bijbelgedeelten sluiten aan op de preken in 

die periode en bijvoorbeeld op de biddagviering in de school. Per dag 

wordt er een korte inleiding/leesopdracht gegeven en worden 
gebedspunten aangereikt. Daarna staat er per dag een creatieve doe-

opdracht. Verder wordt in het boekje verwezen naar andere activiteiten 
of opdrachten die elders (onze website) te vinden zijn. 

Elke week vanaf 14 februari tot aan Pasen heeft een eigen thema. 

Binnen dat thema worden door de diverse groepen die met kinderen, 
tieners en jongeren werken – en dus voor de verschillende leeftijden – 

opdrachten gemaakt voor in die week. Voor de diensten is een kerkwerk-
boekje beschikbaar op de website. Elke woensdagavond is er een 

meditatieve uitzending en in de laatste week op maandag én woensdag. 

De opvoedingskring biedt een lijdenstijdkalender aan (een poster) en 
gezinsopdrachten om met de kinderen naar Pasen toe te leven. De 

opdrachten staan onder elke zondag en passen bij het weekthema. 
Er wordt met enthousiaste gemeenteleden gewerkt om dit alles mogelijk 

te maken. En wil je kunstzinnig aan de slag? Kijk op de website bij ‘Met 

kunst naar Pasen’. 
 

Actie voor Mozambique – Geef Hoop! 
De jeugdraad kijkt hoe we ook iets van acties kunnen doen voor het 

diaconale HGJB project voor de kerk in Mozambique. Dat kwam vorig jaar 

maart stil te liggen. In ieder geval vragen we iedereen mee te doen met 
de actie. Je kunt in deze periode bijvoorbeeld het bedrag van één Bijbel,  

10 euro, overmaken o.v.v. ‘Geef Hoop Bergambacht’ (zie laatste pagina). 
 

Van harte Gods zegen gewenst in het samen lezen, bidden en doen! 



ZONDAG 14 FEBRUARI 2021 1e lijdenszondag 

 Weekthema: Op weg achter Jezus aan 
Mattheüs 9:35-38 
De Heere Jezus gaat rond in dorpen en steden en dat doet iets 
met Jezus. Hij wordt tot diep in zijn ziel geraakt. Probeer eens te 

zeggen wat er nu precies gebeurt in vers 36. 
 
Bidden 
Bid of God overal op de wereld mensen wil inzetten om het 
verhaal van God door te vertellen. Bid voor zendingswerkers.  
 
Doen  
Vraag aan twee mensen: 'Wie is Jezus voor jou/u?’ 
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje voor de kinderen.  
Na de morgendienst: 10.15 uur digitaal koffiedrinken. 
 
 
 
 
Lijdensweekkalender – werkwijze (zie ook poster) 
Dankzij deze lijdensweekkalender is in één oogopslag duidelijk in welke lijdensweek we 
leven en hoe lang het nog duurt voordat het Goede Vrijdag en Paasfeest is. 

De bedoeling van de kalender is dat er elke lijdenszondag een raampje (dat bij die 
lijdensweek hoort) open gemaakt wordt. Elke lijdensweek verschijnt er een nieuwe 

Bijbeltekst. Je kunt de tekst leren of met elkaar opzeggen. De Bijbeltekst hoort bij het 
weekthema. 

Maak eerst de raampjes nog even open, dan kan de kalender gebruikt worden. Snijd de 
bovenkant, onderkant en één zijkant van de raampjes open. Houd de raampjes daarna wel 

dicht.  Lijm de plaat met de Bijbelteksten achter het voorblad. En hang het geheel op een 
duidelijk zichtbare plaats in huis.  

 

Elke lijdensweek heeft een thema. Hierbij passen de Bijbelteksten op de 
poster. Om als gezin verder over het weekthema na te denken en te 

praten, is hieronder bij het weekthema nog een doe-opdracht gegeven. 
 
 

Doen Op weg achter Jezus aan 
Zet de 10 geboden op een rijtje en maak van de zinnen waar staat:  
‘u zult niet…’ een tegengestelde zin (een wel-zin). Wat valt je op? 



MAANDAG 15 FEBRUARI 2021  

  
Markus 3:13-19 
Jezus roept mensen bij zich om hen deze wereld in te sturen. 
Stel: je was erbij, welke vraag zou je dan aan bijvoorbeeld Petrus 

willen stellen? 
 
Bidden 
Dank dat God ook nu nog jonge en oudere mensen (jou) roept en 
gebruikt in Zijn koninkrijk en bid speciaal voor onze predikanten. 
 

Doen  
Wens mensen (morgen) op straat een mooie dag. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 10-12 jaar en catechese via TEAMS. 
 

 

 

 

 

DINSDAG 16 FEBRUARI 2021  

  
Mattheüs 10:5-15 
Jezus geeft de discipelen een bijzondere opdracht. 
Stel: je zou twee van hen tegenkomen op dorp wat zie je hen dan 
doen en wat zou je daarvan vinden?  
 

Bidden 
Vraag of God jou wil gebruiken vandaag om iets van Zijn liefde 
door te geven en bid dat de Heere duidelijk maakt hoe. 
 
Doen  

Bedank iemand voor wat hij/zij voor je deed. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 0-4 jaar. 
 



WOENSDAG 17 FEBRUARI 2021 Aswoensdag 

  
Psalm 22:20-27 
De dichter van de Psalm heeft het moeilijk in zijn leven; hij roept 
tot God. Ook de Heere Jezus zal deze woorden gebeden of 

gezongen hebben. Welk stukje tekst raakt jou het meest? 
 
Bidden 
Zeg in je gebed iets moois over Wie God is en bid in ieder geval 
voor één concreet iemand die het moeilijk heeft. 
 

Doen  
Schrijf een bemoedigend kaartje en doe dat bij iemand in de bus. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 6-8 jaar. Vanavond een meditatieve 
uitzending vanuit de kerk. 
 

 
 
 
DONDERDAG 18 FEBRUARI 2021  

  
Markus 5:25-34 
Jezus is onderweg en overal om Hem heen zijn mensen. Dan 
besluipt een vrouw Jezus van achteren… Kijk eens hoe en wat de 
vrouw doet in vers 33. Waarom doet ze zo denk je? 
 

Bidden 
Bid vandaag bijzonder voor de mensen die al heel lang ziek zijn. 
Je kunt vast een paar namen noemen. Draag hen op aan God. 
  
Doen  

Koop een bosje bloemen voor iemand die alleen is. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 10-12 jaar. Vanavond: Jonge 
lidmatenkring. 



VRIJDAG 19 FEBRUARI 2021  

  
Markus 6:1-6 
Jezus komt thuis, maar wordt op een aparte manier ontvangen. 
Blijkbaar kun je op allerlei verschillende manieren naar Jezus 

kijken. Zie je dat ook nu nog? Geef eens een paar voorbeelden. 
 
Bidden 
Vraag of de Heilige Geest steeds ogen van geloof geeft om iets 
van Jezus op te merken en te zien in je leven. 
 

Doen  
Zet je doopdatum op de verjaardagskalender en in je agenda. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 4-6 jaar. 
 

 

 

 

 

ZATERDAG 20 FEBRUARI 2021  

  
Markus 6:30-34 
De discipelen komen terug na een reis bij Jezus en Jezus nodigt 
hen uit bij te komen op een rustige plek. Maar plotseling is het 
over met de rust. Beschrijf eens wat er dan met Jezus gebeurt… 
 

Bidden 
Bid of God je een zacht hart wil geven voor de mensen die je 
morgen weer ontmoet. Dank Hem voor zijn liefde voor mensen.  
 
Doen  

Breng alle huisgenoten ontbijt op bed. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 8-10 jaar. 
 



ZONDAG 21 FEBRUARI 2021 2e lijdenszondag 

 Weekthema: Jezus belijden 
Psalm 25:1-10 
De schrijver van de Psalm verlangt ernaar om heel dicht bij God te 
leven. Hij tilt als het ware zijn hart op naar God. Zeg eens hardop 

(tegen elkaar) wat David in deze verzen zegt over wie God is. 
 
Bidden 
Kies twee eigenschappen van God uit en dank daar God voor. Bid 
voor mensen die op dit moment op zoek zijn naar wie God is. 
 
Doen  
Versier een straatlantaarn bij jou in de straat. 
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje voor de kinderen 
voor deze dag: www.hervormdbergambacht.nl 
 
 
 
 
Lijdensweekkalender – werkwijze (zie ook poster) 
Elke lijdensweek heeft een thema. Hierbij passen de Bijbelteksten op de 

poster. Om als gezin verder over het weekthema na te denken en te 

praten, is hieronder bij het weekthema nog een doe-opdracht gegeven. 

 
 

Doen Jezus belijden 
Bedenk iemand uit je straat/buurt of klas die nog niet zoveel van 
de Heere Jezus weet. Stuur hem of haar een kaart met daarop een 
Bijbeltekst die je aanspreekt of schrijf erop wie de Heere Jezus wil 
zijn voor hem of haar. 

  



MAANDAG 22 FEBRUARI 2021  

  
Markus 6:45-56 
Jezus komt op een bijzondere manier bij de discipelen terug. 
Vergelijk de reactie van hen in vers 49 eens met die van de 

mensen van vers 54 e.v. Kunnen wij Jezus nu ook tegenkomen? 
 
Bidden 
Bid dat wij Jezus en Zijn werk in ons leven zullen herkennen. 
Vraag of God ons herkenbaar laat zijn als volgelingen van Jezus. 
 

Doen  
Bedenk hoe je deze week ruimte en tijd kunt maken om stil te zijn. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 10-12 jaar. 
 

 

 

 

 

DINSDAG 23 FEBRUARI 2021  

  
Markus 7:14-23 
Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten? Zeg in eigen 
woorden wat Jezus hier vertelt. Noem voorbeelden van vuil dat 
naar buiten kan komen. Hoe houd je het van binnen schoon? 
 

Bidden 
Bid om vergeving van wat niet goed ging en als vuil naar buiten 
kwam. Bid voor hen die het moeilijk vinden om niet te roddelen.  
 
Doen  

Poets de schoenen van iemand anders of maak ze schoon. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 0-4 jaar. 
 



WOENSDAG 24 FEBRUARI 2021  

  
Markus 8:1-9 
Wat hebben jullie zodat Ik kan uitdelen? Jezus wil mensen helpen 
en Hij schakelt de discipelen daarbij in. Wat heb jij dat Jezus 

prima kan gebruiken om daarmee anderen te helpen? 
 
Bidden 
Vraag God of Hij duidelijk maakt wanneer jij een ander kunt 
helpen. Bid voor mensen die niet genoeg te eten hebben. 
 

Doen  
Doe ongevraagd een (huishoudelijk) klusje voor iemand. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 6-8 jaar. Vanavond een meditatieve 
uitzending vanuit de kerk.  

 

 

 

 

DONDERDAG 25 FEBRUARI 2021  

  
Markus 8:22-26 
Jezus geneest niet meteen maar wandelt eerst met de blinde die 
bij Hem wordt gebracht. En Jezus geeft de man na genezing een 
bijzondere opdracht. Waarom zou Jezus dat doen denk je? 
 
Bidden 
Bid voor blinde mensen. Vraag of God je wil helpen om er echt te 
zijn voor mensen die je tegenkomt. 
 
Doen  
Wandel met iemand een rondje en vraag serieus hoe het gaat…  
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 10-12 jaar. 
 



 

VRIJDAG 26 FEBRUARI 2021  

  
Psalm 19 
In deze Psalm krijgt God de eer; om Zijn scheppingswerk en om de 

woorden die Hij gegeven heeft. Luister naar de Psalm en onthoud 
één woord of stukje tekst dat er voor jou uitspringt. 
 
Bidden 
Bid vers 15 hardop... 
 

 
Doen  
Organiseer een digitale spelletjesavond met vrienden of buren. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 4-6 jaar.  

 

 

 

 

 

ZATERDAG 27 FEBRUARI 2021  

  
Markus 8:27-30 
Wie ben Ik voor jou? Wie is Jezus? Om die vraag draait het in dit 
stukje. Je hoort verschillende antwoorden. Wat zou je zelf zeggen 
als Jezus je het op de man/vrouw af vraagt? 

 
Bidden 
Bid dat steeds meer mensen op de wereld Jezus leren kennen. Bid 
ook concreet voor iemand uit je omgeving die Jezus nog niet kent.  
 

Doen  
Maak een familie-, gezins- of vriendenfoto. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 8-10 jaar. 



ZONDAG 28 FEBRUARI 2021 3e lijdenszondag 

 Weekthema: Kruisdragen 
Markus 8:31-38 
Wat bedoelt Jezus precies te zeggen met de woorden: ‘Laat wie 
achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen 

en Mij volgen.’ Zeg het eens in eigen woorden… 
 
Bidden 
Vraag of de Heilige Geest je duidelijk wil maken als je niet achter 
Jezus gaat maar je eigen weg loopt. Dank Jezus dat Hij voor gaat! 
 
Doen  
Maak aantekeningen van de preek en vergelijk wat jullie opviel. 
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje. In de voorbereiding 
van de morgendienst hebben kinderen/gezinnen meegewerkt. 
 
 
 
 
Lijdensweekkalender (zie ook poster) 

 
 

Doen Kruisdragen 
Neem een rugtas en een groot aantal boeken.  

Bedenk iets waar je je zorgen om maakt en wat je niet goed hebt 

gedaan of waar je spijt van hebt.  

Doe dan de boeken in de tas en hang de tas op je rug. Loop 

daarmee de trap op en neer. Is de tas zwaar? Bedenk dat Jezus de 

zware last van alles wat mensen verkeerd deden en nog verkeerd 

doen op Zijn rug heeft genomen. Je mag al je zonden en zorgen 

bij de Heere brengen. Hij wil ze vergeven of je helpen in je 

zorgen. Zo neemt Hij je last over en dat wil Hij telkens weer doen. 

Haal de boeken uit de tas en loop met de lege tas een rondje. Hoe 

loopt dat nu?  



MAANDAG 1 MAART 2021  

  
Markus 9:2-13 
Even komen Jezus en de drie discipelen in een bovenaardse 
setting. Probeer eens in te leven wat dit moment voor Jezus moet 

hebben betekend. Noem een paar dingen… 
 
Bidden 
Dank dat God deze wereld vasthoudt. Bid of God laat zien dat Hij 
aanwezig is, speciaal voor verdrietige of depressieve mensen. 
 

Doen  
Koop een fairtrade-product in de winkel. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 10-12 jaar en catechese via TEAMS. 
 

 

 

 

 

DINSDAG 2 MAART 2021  

  
Markus 9:30-37 
Wanneer Jezus vertelt over Zijn lijden moet het voor Hem een 
teleurstelling zijn dat de discipelen met andere dingen bezig zijn. 
Wat zou Jezus bedoelen met vers 37? Hoe kun jij ontvangen? 
 

Bidden 
Dank voor de kinderen die er in de gemeente zijn en wat God in 
hen aan de gemeente geeft. Noem een paar concrete dingen…  
 
Doen  

Hang een grappig briefje bij de deur zodat mensen even lachen. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 0-4 jaar. 
 



WOENSDAG 3 MAART 2021 Wereldgebedsdag 

  
Psalm 96:9-13 
Deze Psalm zingt van God die komt. Jezus is onderweg. Onderweg 
om de aarde te oordelen in gerechtigheid. Noem een aantal 

redenen waarom je een loflied zou kunnen zingen voor God. 
 
Bidden 
Bid voor de schepping en het milieu, ook de schepping ziet 
reikhalzend uit naar de verlossing! Dank dat God de Komende is. 
 

Doen  
Sla het douchen een paar keer over deze week. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 6-8 jaar. Vanavond een meditatieve 
uitzending vanuit de kerk. Basiscatechese digitaal 18.45 uur. 

 

 

 

 

DONDERDAG 4 MAART 2021  

  
Markus 10:13-16 
Midden in een heftige discussie over scheiden gebeurt het: 
ouders komen de gesprekskring binnenlopen. Probeer eens uit te 
beelden hoe Jezus zal hebben gedaan in vers 14, 15 en 16. 
 
Bidden 
Dank dat God de kleinste op het oog heeft en bid om ogen voor 
‘kleine mensen’ en bescherming tegen ‘jezelf belangrijk vinden’. 
 
Doen  
Groet vandaag een kind of maak een praatje met hem/haar! 

 
Extra 
Website: extra materiaal voor 10-12 jaar. Bijbelkring uitzending 
vanuit de kerk. 



VRIJDAG 5 MAART 2021  

  
Markus 10:32-34 
Jezus gaat naar Jeruzalem, Zijn lijden tegemoet en vertelt daar 
nog eens over. De discipelen zijn ‘verbaasd’ en ‘bevreesd’. Vertel 

aan elkaar waarom je denkt dat ze verbaasd zijn en bevreesd. 
 
Bidden 
Soms vinden mensen het heel moeilijk om Jezus te volgen, bid 
speciaal voor hen. Bid om moed als het leven zwaar wordt. 
 

Doen  
Met wie moet je iets goed maken? Stuur een kaart! 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 4-6 jaar.  
 
 

 
 
 

ZATERDAG 6 MAART 2021  

  
Mattheüs 12:33-37 
Blijkbaar doet het er toe hoe je praat, wat je zegt. Hoe kun je 
goede dingen voortbrengen door je spreken? Hoe zou God jou 
kunnen gebruiken door wat je zegt? Geef eens een voorbeeld… 
  
Bidden 
Spreek een zegen uit over de mensen die om je heen zijn of 
wonen. Vraag of God je als een zegen wil gebruiken in wat je zegt.  
 
Doen  

Een avond zonder elektriciteit; gebruik kaarsen. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 8-10 jaar. 
 



ZONDAG 7 MAART 2021 4e lijdenszondag 

 Weekthema: Vertrouwen op God 
Mattheüs 12:38-41 
Het lijkt op zich heel mooi om van Jezus een teken te vragen. 
Maar Jezus reageert heel fel. Wat gaat hier mis? Wat zijn voor jou 

tekenen dat God leeft en Jezus Verlosser is? 
 
Bidden 
Dank God voor alle beloften die uitgekomen zijn. Bid voor mensen 
die niet of moeilijk kunnen geloven dat Jezus Verlosser is.  
 
Doen  
Schrijf een mooi gedicht voor een vriend(in). 
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje. In de voorbereiding 
van de morgendienst hebben jongeren (18plus) meegewerkt. 
 
 
 
Lijdensweekkalender – werkwijze (zie ook poster) 

Elke lijdensweek heeft een thema. Hierbij passen de Bijbelteksten op de 
poster. Om als gezin verder over het weekthema na te denken en te 

praten, is hieronder bij het weekthema nog een doe-opdracht gegeven. 

 
 

Doen Vertrouwen op God 
Vertrouwensspel voor de jonge kinderen: Doe een blinddoek om 
en loop ergens naar toe zonder dat je het kan zien. Je papa, mama, 
broer of zus mag je vertellen hoe je moet lopen. Je vertrouwt dan 
op wat zij zeggen, dat je dan de juiste richting gaat. Zo is het met 
de Heere Jezus ook. Lees steeds opnieuw de Bijbel en je mag er 
op vertrouwen dat Hij je de weg zal wijzen. 
 

Voor de oudere kinderen: Laat je eens naar achter vallen terwijl er 
iemand achter je staat, vertrouw je er op dat die ander je opvangt? 

  



Biddag 2021 
We kunnen op biddag, woensdag 10 maart 

niet met de kinderen van de basisschool 

samen komen in onze kerk. Op de school zelf 
wordt deze week stilgestaan bij de biddag en 

uit de map gewerkt. Het is dan mooi als we in 
de komende dagen ook met hetzelfde thema 

en bijbelgedeelte bezig zijn. We maken dus 

een uitstapje naar Nehemia. Hij is een 
prachtig voorbeeld van iemand die 

vertrouwen heeft op God. Hij is een bidder 
die in afhankelijk van God leeft en alles tegen 

de Heere zegt. Tegelijk is hij een bouwer die 

zijn verantwoordelijkheid neemt! 

 

  



MAANDAG 8 MAART 2021  

  
Mattheüs 12:46-50 
Maria en de broers van Jezus zoeken Hem op, maar dan... Stel je 
was er bij: Wat zou je dan aan Maria vragen? Zou Jezus jou ook 

broer, moeder of zus noemen? Waarom wel/niet? 
 
Bidden 
Bid voor je broers en zussen, vader/moeder, kinderen, opa/oma, 
tante/oom, kleinkinderen. Neem tijd om voor familie te bidden… 
 

Doen  
App een familielid om hem/haar spontaan te vragen hoe het gaat. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 10-12 jaar en catechese via TEAMS. 
 
 

 
 
 

DINSDAG 9 MAART 2021  

  
Nehemia 1:1-4 
Nehemia hoort van de situatie in Jeruzalem en wordt intens 
verdrietig. Hoe komt het dat hij zo verdrietig is? Hij woont toch 
zelf honderden kilometers verderop en heeft een prima leven… 
 
Bidden 
Bid voor het volk van God, voor Israël en vraag of God Zijn 
beloften voor Israël spoedig waar wil maken.  
 
Doen  

Ervaar wat vasten is/honger is en sla een maaltijd over. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 0-4 jaar. 
 



WOENSDAG 10 MAART 2021 Biddag voor gewas en arbeid 

  
Nehemia 2:1-6 
Als de Koning aan Nehemia vraagt wat hij voor Nehemia kan doen, 
doet Nehemia een schietgebedje. Tegelijk weet hij ook een heel 

praktisch antwoord te geven. Het is bidden én bouwen! 
 
Bidden 
Laat ieder die aanwezig is een kort gebed bedenken en bid die 
gebeden met elkaar. Bid daarna om zegen voor gewas en werk. 
 

Doen  
Loop een rondje door de wijk en ruim zwerfafval op dat je ziet.  
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 6-8 jaar. Vanavond kerkdienst. 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje. 

 

 

DONDERDAG 11 MAART 2021  

  
Nehemia 2:16-20 
Nehemia is in Jeruzalem aangekomen. Voordat hij begint, loopt hij 
in de nacht over het werkterrein. Hij inspecteert. Dan komt hij pas 
met zijn plannen. Let er op hoe het volk dan reageert! 
 

Bidden 
Bid voor de leiders in de wereld en voor onze overheden. Vraag of 
jij op jouw plek ook een goede leider mag zijn. 
 
Doen  
Stuur een kaart aan een politicus en zeg hoe jij verschil wil maken. 

 
Extra 
Website: extra materiaal voor 10-12 jaar. 
 



VRIJDAG 12 MAART 2021  

  
Psalm 124:1-8 
De Psalm spreekt over Gods bescherming als het tegenzit en als 
mensen je kwaad willen doen. Jezus lijdt door tegenstanders om 

Hem heen. Geeft God Hem dan wel als prooi voor de vijanden? 
 
Bidden 
Dank Jezus voor de lijdensweg die Hij voor ons is gegaan. Dank 
dat God ons daarom wél beschermt en verlost en helpt! 
 

Doen  
Nodig alvast iemand uit voor de koffie komende zondag. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 4-6 jaar.  
 

 

 

 

 

ZATERDAG 13 MAART 2021  

  
Markus 7:24-30 
Jezus zoekt rust. Maar dan, nota bene een heidense vrouw valt 
met de deur in huis aan Zijn voeten en laat Hem niet met rust! Wat 
heeft deze vrouw om zo volhardend te zijn? 
 

Bidden 
Bid om volharding in het spreken met God en alles voor Hem 
neerleggen. Bid voor mensen die bezeten zijn of psychisch lijden. 
 
Doen  

Geef vandaag twee keer een compliment aan een huisgenoot. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 8-10 jaar. 
 



ZONDAG 14 MAART 2021 5e lijdenszondag 

 Weekthema: Vergeving 
Psalm 63:1-6 
David schrijft in de woestijn over zijn gemis. Hij mist niet zijn 
eigen huis, maar Gods huis. En wij? Loop vandaag eens langs de 

kerk om goede herinneringen op te halen. 
 
Bidden 
Bid of de kerken weer spoedig open mogen gaan. Dank dat de 
diensten door mogen gaan. 
 
Doen  
Stuur de dominee een bemoedigende mail over zijn preek. 
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje. 
In de avond van deze zondag: 20.00 uur digitaal koffiedrinken. 
 
 
Lijdensweekkalender (zie ook poster) 

 

Doen Vergeving 
Voor de jonge kinderen: Neem drie velletjes papier: een zwart, 
een rood en een wit vel. Schrijf op het zwarte papier: ‘vuil door de 
zonde’. Schrijf op het rode papier: ‘het bloed van de Heere Jezus’. 
Schrijf op het witte papier: ‘gewassen, zonder zonde’. Maak er een 
boekje van. Het zwarte papier onderop, dan het rode papier en 
dan het witte papier. Laat zo zien hoe iemand die zwart is door de 
zonde, in Gods ogen zonder zonde kan zijn. Lees het boek 
achterstevoren voor. 
Voor de oudere kinderen: Neem een ondergrond (bord, dienblad, 
plateau). Schrijf om de beurt op zwart papier een concrete zonde. 
Knip of scheur dat stukje van het papier en leg het op de 
ondergrond. Maak zo een berg van verkeerde dingen. Maak van 
een rode cirkel een lage berg (geef een knip tot het centrum van 
de cirkel en lijm de twee randen op elkaar) en zet dit er overheen. 
Leg er poedersneeuw of watten overheen. Schrijf 1 Johannes 1:7b 
op een kaartje en zet dit erbij. 



MAANDAG 15 MAART 2021  

  
Mattheüs 18:1-5 
Wij kijken al snel met een schuin oog naar anderen en wat zij 
hebben. De Heere Jezus zet een kind in de kring, die is de 

belangrijkste. Wat leer je van kinderen? 
 
Bidden 
Dank voor de kinderen om je heen. Dank voor alles wat je van hen 
leert. 
 

Doen  
Bedank spontaan de leerkracht voor de les die hij/zij zojuist gaf. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 10-12 jaar en catechese via TEAMS. 
 

 

 

 

 

DINSDAG 16 MAART 2021  

  
Mattheüs 18:10-14 
Het gaat de Heere Jezus niet om grote aantallen, maar om die ene 
persoon die Hem nodig heeft. Rekenen wij ook altijd zo? 
Wat kan praktisch helpen om dat meer te leren? 
 

Bidden 
Bid voor die ene persoon die helemaal verloren lijkt, of Jezus die 
persoon troosten wil en iemand geeft die deze persoon opzoekt. 
 
Doen  

Slaap vannacht op de vloer naast je bed (solidair met bed-lozen). 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 0-4 jaar 
 



WOENSDAG 17 MAART 2021  

  
Psalm 23 
De HEERE is mijn Herder. Zo zegt de Heere Jezus dat ook. Ik ben 
de goede Herder. Waarom? Omdat Hij Zijn leven geeft voor Zijn 

schapen. Let vandaag op hoe God voor je zorgt. 
 
Bidden 
Bid voor mensen die door een diep dal gaan. Misschien weet je 
wel concrete namen te noemen. 
 

Doen  
Gooi bij de buren een vrolijk kaartje door de bus. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 6-8 jaar. Vanavond een meditatieve 
uitzending vanuit de kerk. Basiscatechese digitaal 18.45 uur. 
 
 
 
 

DONDERDAG 18 MAART 2021  

  
Mattheüs 18:21-22 
Petrus zit ermee in zijn maag hoeveel je nu moet vergeven. Het 
antwoord is duidelijk. En wij? Is ‘toch vergeven’ belangrijker dan 
onze persoonlijke grenzen – wat wij dus nog redelijk vinden? 
 
Bidden 
Bid om herstel in relaties, die kapot zijn vanwege ruzie en conflict. 
Bid voor een nieuwe weg van berouw en vergeving. 
 
Doen  
Kook een maaltijd voor jullie gezin of haal patat. 

 
Extra 
Website: extra materiaal voor 10-12 jaar. Bijbelkring uitzending 
vanuit de kerk. Vanavond: jonge lidmatenkring. 



VRIJDAG 19 MAART 2021  

  
Mattheüs 18:23-35 
De Heere Jezus maakt duidelijk dat wie door Hem vergeven is, 
ook zelf een vergever wordt.  

Wie kun je vandaag vergeven? 
 
Bidden 
Dank God voor Zijn onvoorwaardelijke liefde. Dat Jezus de schuld 
heeft gedragen aan het kruis. 
 

Doen  
Zeg zo nodig tegen iemand 'het spijt me'. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 4-6 jaar  
 
 

 
 
 

ZATERDAG 20 MAART 2021  

  
Psalm 103:1-13 
Zo ver heeft Hij de overtredingen van ons gedaan. Waarom doet 
God dat? Overtredingen van jou zelf… waar denk je dan aan? 
Vraag vrijmoedig om vergeving! 
  
Bidden 
Belijd die zonden waar je anders nooit zo bij stilstaat. Bid voor 
mensen die te klein denken van de genade van God. 
 
Doen  

Versier het huis voor een dag met slingers en ballonnen.  
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 8-10 jaar. 
 



ZONDAG 21 MAART 2021 6e lijdenszondag 

 Weekthema: Gods geschenk 
Markus 12:1-12 
Het grootste wat de heer stuurt is zijn enige zoon. Vergelijkbaar 
zegt de Heere Jezus dat in de woorden van Johannes 3:16. Schrijf 

die woorden op papier bijv. met behulp van hand-lettering.  
 
Bidden 
Bid voor Hans en Gerrie en Marieke en het werk dat ze in Afrika 
doen. Bid dat hun getuigenis gezegend wordt. 
 
Doen  
Neem de tijd om een mooie wandeling door de natuur te maken. 
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje. In de voorbereiding 
van de morgendienst hebben tieners meegewerkt. 
 
 
 
 
Lijdensweekkalender – werkwijze (zie ook poster) 
Elke lijdensweek heeft een thema. Hierbij passen de Bijbelteksten op de 

poster. Om als gezin verder over het weekthema na te denken en te 

praten, is hieronder bij het weekthema nog een doe-opdracht gegeven. 

 
 

Doen Gods geschenk 
Ga naar de website (werkjes van deze week) en zoek de bijlage  
‘verzoenkaarten’. Print die en versier ze. Daarna kun je concreet 
iemand bedenken waar je sorry tegen wil zeggen. Vul dan de kaart 
in. Geef de kaart aan die persoon. 
 

  



MAANDAG 22 MAART 2021  

  
Markus 12:28-34 
Het grootste geschenk is de liefde, zegt de schriftgeleerde met 
instemming van de Heere Jezus. Meer dan brandoffers, meer dan 

slachtoffers. Wat zijn de offers die christenen eigenlijk brengen? 
 
Bidden 
Dank God voor het geschenk van de liefde. Vraag of de Heilige 
Geest onze gemeente laat overstromen met deze hoogste gave. 
 

Doen  
Wees gastvrij: nodig iemand uit voor het avondeten. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 10-12 jaar en catechese via TEAMS. 
 

 

 

DINSDAG 23 MAART 2021  

  
Markus 12:41-44 
De weduwe geeft van haar armoede. Dat is Jezus meer waard dan 
groot geld. Hijzelf geeft alles wat Hij heeft voor onze redding. Wat 
kun jij vandaag aan Hem geven? 
 

Bidden 
Bid voor weduwen, wezen en weduwnaars. Voor mensen die 
leven in armoede. 
 
Doen  
Velen leven van minder dan €2,- per dag. Probeer het ook eens.  

 
Extra 
Website: extra materiaal voor 0-4 jaar. 
 



WOENSDAG 24 MAART 2021  

  
Markus 13:33-37 
Ook wij leven in een tijd van wachten. Blijkbaar ontvangen ook wij 
daarin opdrachten van Jezus. Ieder krijgt zijn of haar taak als 

christen. Welke taak heeft de Heere Jezus jou vooral gegeven? 
 
Bidden 
Dank God voor Zijn Koninkrijk om je heen. Bid voor de kerkenraad 
en een andere broeder of zuster die taak heeft in de gemeente. 
 

Doen  
Schrijf een bemoedigende (Bijbel)tekst en geef die aan iemand. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 6-8 jaar. Vanavond een meditatieve 
uitzending vanuit de kerk. Basiscatechese digitaal 18.45 uur. 

 

 

 

 

DONDERDAG 25 MAART 2021  

  
Markus 14:1-11 
Alle mannen rondom Jezus en de vrouw noemen het verkwisting. 
Jezus ziet de waarde er wel van in. Hij is de Messias, de Gezalfde! 
Let er vandaag eens op wat anderen over hebben voor Jezus.  
 
Bidden 
Bid om overgave aan Jezus.  
 
 
Doen  
Geef een gift aan een ontwikkelings- of zendingsorganisatie. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 10-12 jaar. Digitale gemeenteavond. 
 



VRIJDAG 26 MAART 2021  

  
Psalm 45:7-12 
Deze Psalm spreekt profetisch over Jezus en Zijn bruid, de 
gemeente. Zijn sterven is de allergrootste liefde die Hij geeft. 

Waaraan kunnen anderen zien dat jij Jezus ook liefhebt? 
 
Bidden 
Bid voor huwelijken, dank God voor elkaar. Bid voor degene die 
verkering hebben. 
 

Doen  
Verras een opa of oma met een (digitaal) bezoek. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 4-6 jaar.  
 
 

 
 
 

ZATERDAG 27 MAART 2021  

  
Mattheüs 20:29-34 
Juist deze blinde man heeft meer zicht op de Heere Jezus dan 
bijna iedereen die Jezus hiervoor heeft ontmoet. Hij weet met Wie 
hij van doen heeft. Wat is nu echt gehandicapt zijn? 
  
Bidden 
Dank voor gezondheid. Bid voor wie met een handicap moeten 
leven – in het bijzonder blinde mensen. 
 
Doen  

Drink vandaag alleen water (solidair met wie geen luxe heeft).  
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 8-10 jaar. 
 



ZONDAG 28 MAART 2021 Palmzondag 

 Weekthema: Jezus’lijden 
Mattheüs 21:1-11 
De mensen zien een profetie tot vervulling komen. Eén op één 
met wat ze kennen uit Gods Woord. Dit is de Messias van Psalm 

118. Zing vandaag deze woorden in één van de berijmingen. 
 
Bidden 
Dank dat God regeert en alles in handen houdt. Dat Hij doorgaat 
met Zijn werk door alles heen. Noem twee concrete voorbeelden. 
 
Doen  
Verras je huisgenoten met zelfgebakken koekjes. 
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje.  
 
 
 
 
 
Lijdensweekkalender (zie ook poster) 

 
 

Doen Jezus’ lijden 
De opdracht is een proefje 
Nodig: 3 lange glazen, 3 etiketten, stift, water, jodium, bleekwater.  
Vul het glas ‘jij’ voor één derde water. Vul het glas ‘zonde’ voor 
één derde met water en meng daar een paar druppels jodium 
door. Vul het glas ‘Jezus’ voor één derde met water en doe daar 
een scheutje bleekwater door. De zonde zit in ons. Schenk een 
scheutje uit het glas ‘zonde’ in het glas ‘jij’. Jezus is naar de aarde 
gekomen om onze zonde weg te wassen. Schenk uit het glas 
‘Jezus’ in het glas ‘jij’ tot het helder word. Hij is voor onze zonde 

gestorven aan het kruis, Hij droeg onze schuld. Schenk een 
scheutje uit het glas ‘zonde’ in het glas ‘Jezus’. Zo is er voor ons 
allemaal genade en worden al onze zonden vergeven. Schenk uit 
het glas ‘Jezus’ in het glas ‘zonde’ tot het water helder is. 



MAANDAG 29 MAART 2021  

  
Mattheüs 21:12-17 
De kinderen hebben begrepen wat de Heere Jezus doet, terwijl ze 
hetzelfde zien als de priesters en schriftgeleerden die zo bekend 

waren in het Oude Testament. Wat zien de kinderen vooral? 
 
Bidden 
Bid voor scholen, dat er veiligheid, uitdaging en zorg mag zijn. Dat 
juffrouwen en meesters voorbeeldfiguren mogen zijn van geloof. 
 

Doen  
Vraag een huisgenoot wat de Stille Week betekent voor hem/haar. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 10-12 jaar. Vanavond een 
meditatieve uitzending vanuit de kerk.  
 
 

 
 

DINSDAG 30 MAART 2021  

  
Mattheüs 21:28-32 
Jezus is de enige bij wie ‘ja’ echt ‘ja’ is. Daarom gaat Hij ook de 
weg om Zijn ‘ja’ tegen Zijn Vader tot het einde toe vol te houden. 
Heb je God weleens wat beloofd? Wat heb je daarmee gedaan? 
 
Bidden 
Dank God voor de beloften die Hij heeft gedaan bij de doop. Bid 
voor de catechisanten die zich voorbereiden op hun belijdenis. 
 
Doen  

Stuur een bemoediging aan een zendingswerker. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 0-4 jaar. 
 



WOENSDAG 31 MAART 2021  

  
Markus 14:66-72 
Petrus had nog zo gezegd dat hij Jezus nooit zou verraden. Ook dit 
hoort bij Jezus’ lijden. Op welke manier heb jij Jezus weleens 

verraden? Belijdt het aan Hem. 
 
Bidden 
Bid om trouw en volharding. Bid om vrede voor Jeruzalem, voor de 
wereld en vrede binnen de muren van je huis. 
 

Doen  
Een dag om te vasten: eet vandaag geen snoep of koek. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 6-8 jaar. Vanavond een meditatieve 
uitzending vanuit de kerk.  

 

 

 
 

DONDERDAG 1 APRIL 2021 Witte donderdag 

  
Markus 15:15-20 
Heel de legerafdeling komt langs om Jezus Christus te bespotten. 
Toch hebben ze gelijk. Zo wil Jezus onze Koning zijn, om ons te 
dienen. Waarin dient Hij jou of kan Jezus jou dienen? 
 
Bidden 
Bid voor de diaconale projecten in Bergambacht. Het werk van 
schuldhulpmaatje, de voedselbank en omzien naar elkaar. 
 
Doen  

Zet voor een dag je telefoon uit (echt het is mogelijk)! 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 10-12 jaar.  
 



VRIJDAG 2 APRIL 2021 Goede vrijdag 

  
Markus 15:21-41 
Zoals geprofeteerd komen al die vijanden van de Heere Jezus nog 
eens voorbij om Hem te bespotten aan het kruis. Hoe draagt de 

Heere Jezus ook zo ons lijden? 
 
Bidden 
Dank Jezus voor Zijn lijden en sterven. Bid dat de wereld de kracht 
van het kruis mag zien. Bid voor buren die Jezus niet kennen. 
 

Doen  
Wees 12.00 uur een paar minuten stil en denk aan Jezus’ lijden. 
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje. Verder: extra 
materiaal voor 4-6 jaar. 
 
 

 
 

ZATERDAG 3 APRIL 2021 Stille zaterdag 

  
Johannes 12:23-24 
Net als een zaadje eerst in aarde moet om tot bloei te komen, zo 
is het ook met Jezus. Daarom noemt Hij Zijn sterven Zijn 
verheerlijking. Lees ook het antwoord aan Nicodemus in Joh. 3.   
 
Bidden 
Bid voor hen die rouwen. En of Gods Koninkrijk mag komen. 
 
 
Doen  

Doe vanavond geen tv of computer aan, doe spelletjes met elkaar. 
 
Extra 
Website: extra materiaal voor 8-10 jaar. 
 



ZONDAG 4 APRIL 2021 1e Paasdag 

  
Markus 16:1-8 
Zing met de engel mee:  
‘Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt nu mee het hoogste lied. 

De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!’ 
 
Bidden 
Loof de Heere om het grote wonder van Pasen, dat de dood, de 
zonde en de duivel zijn overwonnen. 
 

Doen  
Maak een foto van iets moois in de natuur en deel die foto.  
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje.  
 
 

 
 
 

MAANDAG 5 APRIL 2021 2e Paasdag 

  
2 Timotheüs 2:1-8 
Paulus laat zijn geestelijke zoon Timotheüs weten dat het niet 
makkelijk is om Jezus te volgen. Daarom moet Timotheüs in 
gedachten houden dat Jezus Christus is opgestaan.  
 
Bidden 
Loof Jezus, dat Hij regeert. Dat Hij leeft en er door Hem hoop is en 
toekomst. 
 
Doen  
Schijf op een post-it dat Jezus leeft en plak die op een deur.  
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Scan de QR code of maak over aan:  

IBAN NL35RABO0308316835 van de HGJB  

o.v.v. Geef Hoop Bergambacht 



 

 

 

 

 

 
 
  



 


