
 
 
 
 
   
  



  



SAMEN OP WEG NAAR PASEN 
In de lijdenstijd samen toeleven naar Pasen in het geloof dat Jezus leeft! 
 
 
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 van de basisschool (9 
maart 2022) . 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 in de gemeente of materialen die op de website te 

vinden zijn. Voor de morgendiensten en de avonddienst van Goede 
Vrijdag is een kerkwerkboekje beschikbaar op de website.  
Elke week vanaf 27 februari tot aan Pasen heeft een eigen thema.  
 
In de stille week is er in de kerk om 19.30 uur een extra bijeenkomst op 
maandag én woensdag. 
 
Vanuit de opvoedingskring zijn er elke zondag extra gezinsopdrachten 
beschreven. Op Goede Vrijdagmorgen, 10.30 uur in de kerk is er een 
bijeenkomst met verhalen en muziek voor ouders en 

kinderen met de kinderboekenschrijfster Willemijn de 
Weerd. Voor elk gezin is er ook een extra werkboekje om 
met kinderen rond Pasen bezig te zijn. 
 
Verder zijn er per dag diverse activiteiten genoemd. Er 
wordt met enthousiaste gemeenteleden gewerkt om dit 
alles mogelijk te maken.  

 
En wil je kunstzinnig aan de slag? Op stille zaterdag 16 april 
2022 zal de kerk de hele dag open zijn. Diverse 
gemeenteleden van de Ontmoetingskerk en de 

Laurentiuskerk laten dan werkstukken zien onder het 
thema: ‘PERSPECTIEF!’ 
Als je het mooi vindt om daaraan mee te doen kijk dan op 

de laatste bladzijde van dit boekje en geef je tijdig op. 
 
 
Van harte Gods zegen gewenst in het samen lezen, bidden en doen! 
  



ZONDAG 27 FEBRUARI 2022 1e lijdenszondag 

 Weekthema: Verrassend groeien 
Lukas 13:6-9 
God verlangt naar vruchten bij Zijn volk. De wijngaardenier neemt 
het op voor de vijgenboom. Hij wil er alle zorg in gaan steken. Wie 
bedoelt Jezus met deze wijngaardenier? 
 
Bidden 
Vraag de Geest om de vrucht van liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing  
Bid voor al het diaconale werk in de gemeente (ca. 35 vrijwilligers) 
 
Doen  
Maak aantekeningen van de preek en onderstreep wat je opvalt 
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje voor de kinderen 
Zondagsschool in de Schakel: 14.00 uur 
 
 
 
 

Doen - gezinsopdracht Verrassend groeien 
Zorg dat je een zakje zaad hebt, bijvoorbeeld van keukenkruiden, 
en zaai vandaag met elkaar zaad in potjes. De kinderen moeten er 
zelf voor zorgen en vergelijk over een paar weken wat het 
geworden is. 

  



MAANDAG 28 FEBRUARI 2022  

  
Lukas 13:10-13 
De Heere Jezus is bezig met onderwijs geven in de synagoge. Op 
dat moment roept Hij de zieke vrouw naar voren. Wat is de les die 
Hij hier leert? 
 
Bidden 
Bid voor de zieken in de gemeente en om je heen, die net als deze 
vrouw al jarenlang ziek zijn 
 
Doen  
Stuur een kaartje naar een vriend(in) die je al een tijd niet zag 
 
Extra 
Catechese Follow Me 12-15 jaar en Follow Me Next 16-19 jaar in 
de Schakel 
 

 

DINSDAG 1 MAART 2022  

  
Lukas 13:14-17 
De vrouw is niet zomaar krom, maar het is een geest die haar 
gebukt doet gaan. Wat heeft macht in je leven om je gebukt door 
het leven te laten gaan? Breng dat bij Jezus, Hij maakt vrij. 
 
Bidden 
Vraag om verlossing van de machten die je gebukt laten gaan  
Loof God, de Zoon, voor Zijn macht! 
 
Doen  
Vandaag is het complimentendag: geef minimaal 2 mensen 
vandaag een compliment! 
 
Extra 
Doopzitting 
2e avond Geestelijke groei voor jongeren: 
geestelijkegroei@hartvoordekrimpenerwaard.nl 



WOENSDAG 2 MAART 2022 Aswoensdag 

  
Lukas 13:18-21 
Je kunt achteloos aan een zaadje voorbij lopen, maar wanneer het 
een boom is moet je aan de kant. Het is kwetsbaar én krachtig. 
Hoe zie je die twee kanten terug in God en Zijn Koninkrijk? 
 
Bidden 
Draag de vervolgde, de bedreigde kerk op in het gebed, dat ze 
krachtig mag zijn in al haar kwetsbaarheid 
 
Doen  
Koop een bosje tulpen en geef dat aan iemand die alleen woont 
 
Extra 
18.45 uur: Basiscatechese groep 7 en 8 in de Schakel 
19.45 uur: Mannenvereniging en Vrouwenbijbelstudie in de 
Schakel 

 
 

DONDERDAG 3 MAART 2022  

  
Psalm 147:1-8 
Onze cultuur leert dat in de economie en de natuur de sterkste 
wint en de zwakste verliest. De Bijbel leert dat God alles omdraait; 
Hij is de God voor de zwakken. Wat leer je hierover uit de Psalm? 
 
Bidden 
Bid voor het christelijk onderwijs op De Ark en de Kiezel en Kei, of 
de school in je eigen woonplaats  
  
Doen  
Sla het douchen voor een keer over 
 
Extra 
19.00 uur Uitzending kerkradio (preek) 

 
 



VRIJDAG 4 MAART 2022 Wereldgebedsdag 

  
Johannes 8:30-36 
‘In Jezus’ Woord blijven’ zorgt voor vrijmaking van zonde en het 
zijn van Jezus’ discipelen. Wat is voor ons dan ‘in Jezus’ Woord 
blijven’? Geef een paar praktische voorbeelden... 
 
Bidden 
Dank dat God spreekt  
Vraag God om aandacht voor Gods Woord heel de dag door 
 
Doen  
Wens mensen die je tegenkomt op straat een fijne dag! 
 
Extra 
- 

 

 

 

 

ZATERDAG 5 MAART 2022  

  
Johannes 10:1-7 
De schapen herkennen de stem van de herder. Ken je Jezus’ stem? 
Hoe heb je die gehoord in de afgelopen week? Wat zei Hij tegen 
je? 
 
Bidden 
Vraag om een zegen voor de kerkdiensten van morgen, dat daar 
Jezus’ stem zal worden gehoord 
 
Doen  
Organiseer een spelletjesavond met buren of vrienden 
 
Extra 
- 
 

 



ZONDAG 6 MAART 2022 2e lijdenszondag en Doopbediening 

 Weekthema: Voortdurend bidden 
Johannes 10:11-21 
Vandaag klinkt bij het doopvont de naam van een kind samen met 
die van Jezus. Hij belooft dat Hij de Zijnen kent. Zeg eens hardop 
dat de Heere Jezus ook jou door en door kent! 
 
Bidden 
Dank voor Gods werk dat door gaat in een nieuwe generatie  
Bid voor de kinderen die vandaag gedoopt zijn en hun ouders 
Bid voor al het jeugdwerk in de gemeente (ca. 100 vrijwilligers) 
 
Doen  
Stuur de doopouders een kaartje 
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje voor de kinderen 
Zondagsschool in de Schakel: 14.00 uur 
Gemeentebreed bij elkaar op de koffie na de morgendiensten! 
JV avond - Bijbelstudie 
 
 
 
 

Doen - gezinsopdracht Voortdurend bidden 
Probeer terug te halen (doopkaart) op welke dag (datum) van het 

jaar je bent gedoopt. Zet de doopdatum van iedereen in het gezin 

op de kalender. Vier de doopdata van het gezin en dank God voor 

zijn trouw.  



Biddag 2022 
Woensdag 9 maart is het biddag. Zowel in de kerk als op de basisschool 

staan we stil bij het verhaal van Daniël die volhoudt om te bidden. Het 
thema is: ‘Blijven bidden’.   
We lezen deze week een aantal stukjes uit het bijbelboek Daniël. Het 
onderstaande gezinsdagboekje van de HGJB met diezelfde 
bijbelgedeelten, puzzels en andere opdrachten is te downloaden van 
onze website. 
De basisschool viert de biddag om 9.00 uur in de kerk. 
 
 

 

  



MAANDAG 7 MAART 2022  

  
Daniël 1:8-15 
Daniël zegt nee tegen het speciale eten dat ze moeten eten. 
Noem eens iets waar wij in deze tijd als volgelingen van Jezus 
‘nee’ tegen moeten zeggen… 
 
Bidden 
Bid om volharding om op elk moment en in elke situatie Jezus te 
volgen en trouw te zijn aan Hem 
 
Doen  
Een dag om te vasten: eet vandaag geen snoep of koek 
 
Extra 
Website: HGJB-Gezinsdagboek ‘Blijven bidden’  
Catechese Follow Me 12-15 jaar en Follow Me Next 16-19 jaar in 
de Schakel 
 

 

DINSDAG 8 MAART 2022  

  
Daniël 2:14-19 en 23 
Daniël weet dat God als enige kan helpen. Maar ook dat dit niet 
zomaar gebeurt. Hij vraagt om gebedstijd en gebedshulp. Blok 
eens tijd in je agenda van vandaag om te bidden. 
 
Bidden 
Kijk in de kerkbode wie er gebed nodig heeft - zo kunnen we 
vandaag samen als gemeente voor elkaar bidden 
 
Doen  
Geef een gift aan een ontwikkelingsorganisatie 
 
Extra 
- 
 
 



WOENSDAG 9 MAART 2022 Biddag voor gewas en arbeid 

  
Daniël 6:7-11 
Daniëls reactie op het verbod om tot goden te spreken, valt op: Hij 
gaat op de knieën voor zijn God. Wat kunnen we daarin leren van 
Daniël? 
 
Bidden 
Bid voor je werkplek, je school, of het vrijwilligerswerk waar je 
mee bezig bent 
 
Doen  
Bedank spontaan je werkgever of leerkracht voor wat ze je geven 
 
Extra 
9.00 uur scholendienst.  
19.30 uur biddagdienst in de kerk.  
 

 

 

DONDERDAG 10 MAART 2022  

  
Psalm 123 
In een restaurant is het hard werken in de bediening, toch heeft 
een goede ober in de gaten waar hij nodig is. Deze Psalm leert ons 
in de drukte van alle dag te blijven letten op Gods genade. 
 
Bidden 
Waar is Gods genade vandaag het meest nodig? Bid daar concreet 

voor... 
 
Doen  
Nodig vast iemand voor het koffiedrinken, zondag na de kerk  
 
Extra 
19.00 uur: Kinderclub Mosterdzaadje 2 
 
 



VRIJDAG 11 MAART 2022  

  
Lukas 18:35-43 
In 34 staat dat niemand wat van Jezus begrijpt. De blinde is de 1e 
die snapt dat Jezus de Zoon van David is. Hij ziet meer dan de 
mensen die hem willen laten zwijgen. Aan wie kijken wij voorbij? 
 
Bidden 
Dank dat de Heere Jezus Zich bekend maakt - vraag om meer te 
zien van Jezus’ aanwezigheid om je heen 
 
Doen  
Start van NL doet: Doe mee met een klus in de buurt; schrijf je in 
 
Extra 
Tienerclub Shalom 
 

 

 

 

ZATERDAG 12 MAART 2022  

  
Lukas 19:1-6 
Zacheüs is een toekijker. Maar Jezus wil bij hem in huis zijn. Wie 
kijken er vandaag toe aan de rand van het geloof? Jezus ziet hen. 
 
 
Bidden 
Vraag of de Heere Jezus bij iedereen in huis wil zijn die morgen 
via de live stream meekijken 
 
Doen  
Een avond zonder elektriciteit (zoals velen); gebruik kaarsen 
 
Extra 
- 
 
 



ZONDAG 13 MAART 2022 3e lijdenszondag 

 Weekthema: Volharding hebben 
Lukas 19:41-44 
Deze profetie kun je zo plaatsen in de geschiedenis. 70 jaar na 
Christus kwamen deze woorden uit. Maar het gaat Jezus hier om 
het tijdstip van Zijn genadig omzien. Hoe laat is dat vandaag? 
 
Bidden 
Dank voor de kerkdiensten, dat God ook vandaag ons roept van 
zonde naar genade, van dood naar leven 
Bid voor al het pastorale werk in de gemeente (ca. 30 vrijwilligers) 
 
Doen  
Als het goed is heb je een gast bij je op de koffie (zie donderdag) 
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje voor de kinderen 
Zondagsschool in de Schakel: 14.00 uur 
Avonddienst met extra aandacht voor de catechisanten 
 
 
 
 

Doen - gezinsopdracht Volharding hebben 
We leven als gemeente mee met Hans en Gerrie in Malawi en met 

Marieke in Noord-Afrika. Maak een mooie tekening voor hen als 

bemoediging en maak er een foto van. Stuur die naar hen zelf of 

de coördinator van hen: 

Hans en Gerrie:   hans.kasbergen@gmail.com 

Marieke:   tfcmarieke@hervormdwaarder.nl  



MAANDAG 14 MAART 2022  

  
Lukas 19:45-48 
Het volk hing aan de lippen van de Heere Jezus en volgde Hem. 
Hoe zie je dat voor je? Wat maakt Hem zo bijzonder? Hoe doe je 
Jezus volgen concreet vandaag? 
 
Bidden 
Loof Jezus Christus omdat Hij zo bijzonder is - zeg iets moois over 
wie Hij is tegen Hem 
 
Doen  
Veel mensen leven van minder dan 2 euro per dag; probeer het 
ook eens 
 
Extra 
Catechese Follow Me 12-15 jaar en Follow Me Next 16-19 jaar in 

de Schakel 

 

 

DINSDAG 15 MAART 2022  

  
Lukas 20:9-14 
Hoe is het mogelijk dat die heer van de wijngaard zo volhardend 
is? Hoe zie je dat terug in Gods weg met ons mensen? 
 
 
Bidden 
Dank God voor Zijn geduld, Zijn genade en zachtmoedigheid.  
 
Doen  
Slaap een nacht op de vloer en bedenk dat miljoenen mensen zo 
slapen 
 
Extra 
20.00 uur: Belijdeniscatechese 
3e avond Geestelijke groei voor jongeren: 
geestelijkegroei@hartvoordekrimpenerwaard.nl 



WOENSDAG 16 MAART 2022  

  
Psalm 3 
De hele Psalm gaat over tegenstand. En toch eindigt het met de 
belijdenis dat Gods zegen over Zijn volk is. Hoe kan dat? Wat leert 
ons dat? 
 
Bidden 
Bid voor het joodse volk - dat ze onder Gods zegen mogen leven 
en er vrede mag zijn 
 
Doen  
Nationale boomfeestdag: plant iets; het hoeft geen boom te zijn 
 
Extra 
18.45 uur: Basiscatechese groep 7 en 8 in de Schakel 

14.15 uur: Kinderclub Mosterdzaadje 1 in de Schakel 

 

 
 

DONDERDAG 17 MAART 2022  

  
Johannes 11:47-53 
Het is een cynische en politieke oplossing om één Mens te 
slachtofferen omwille van de rest. Toch regeert God. Niet ondanks 
zulke plannen, maar er dwars doorheen. Denk groot van God. 
 
Bidden 
Bid voor de machthebbers van deze aarde - bid of God door alles 
heen regeert en Zijn Koninkrijk laat komen 
 
Doen  
Stuur een mail naar iemand uit de regering met een bemoediging 
 
Extra 
10.00 uur: Bijbelkring in de kerk + uitzending 
Jonge lidmatenkring 
 



VRIJDAG 18 MAART 2022  

  
Johannes 12:1-3 
Ondanks de kritiek van de discipelen is het Maria alles waard om 
Jezus te eren. Wat is Hij ons waard? Hij gaf immers nog meer: Zijn 
eigen leven.   
 
Bidden 
Vraag om kracht om de offers te brengen voor God, die vandaag 
nodig zijn 
 
Doen  
Laat een dag je telefoon thuis (echt… het is mogelijk) en ervaar 
wat dit met je doet 
 
Extra 
- 
 
 

 

ZATERDAG 19 MAART 2022  

  
Johannes 13:2-5 
Zelfs Judas’ voeten vast de Heere Jezus. Wat zegt dat over Jezus? 
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht, zingt het lied. Maar ook 
niet aan Zijn liefde en dienstbaarheid! 
  
Bidden 
Vraag om reiniging en vervulling met Gods liefde  
 
Doen  
Landelijke opschoondag: Maak je straat schoon en vraag je buren 
mee te doen – doe mee met de actie van de burgerlijke gemeente 
 
Extra 
- 
 

 



ZONDAG 20 MAART 2022 4e lijdenszondag 

 Weekthema: Verlaten worden 
Johannes 18:15-18 
Twee discipelen volgen Jezus. Zeg in eigen woorden eens wie nu 
wat doet in deze 4 verzen. Probeer er ook bij te zeggen wat 
volgens jou de reden is waarom ze de dingen doen, die ze doen. 
 
Bidden 
Belijd aan God dat we zelf ook zo makkelijk ons eigen leven 
belangrijker vinden dan het volgen van Jezus  
Bid voor al het evangelisatie- en zendingswerk in de gemeente (ca. 
25 vrijwilligers) 
 
Doen  
Wereldverteldag: vertel een ander iets moois dat je zag van God 
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje voor de kinderen 
Zondagsschool in de Schakel: 14.00 uur 
JV avond – Relatie met God; hoe dan? 
 
 
 
 

Doen - gezinsopdracht Verlaten worden 
Probeer eens om de beurt vijf minuten met je ogen dicht 
(blinddoek) te leven terwijl de andere mensen in de kamer 
helemaal niets zeggen – Ze doen of ze er niet zijn.  
Wat ervaarde je? 

  



MAANDAG 21 MAART 2022  

  
Johannes 13:12-15 
Zeg eens in eigen woorden wat Jezus aan de discipelen en dus 
ook aan ons duidelijk wil maken in dit gedeelte. Wat is daar nu zo 
moeilijk aan? 
 
Bidden 
Vraag de Heere om moed - moed om echt mensen om je heen te 
dienen en zo iets van Zijn liefde aan anderen te laten zien 
 
Doen  
Poets de schoenen van iemand anders of maak ze schoon 
 
Extra 

 
 
 
 

DINSDAG 22 MAART 2022  

  
Lukas 22:1-6 
‘Toen voer de satan in Judas’. Wat kan bij Judas gebeurd zijn dat 
hij na drie jaar Jezus volgen, Hem wil gaan overleveren aan de 
leiders van het volk? Wat zegt dat over ons mensen? 
  
Bidden 
Start van de Week van de Psychiatrie: Bid voor hen die het 
psychisch zwaar hebben en voor hen die opgenomen zijn 
 
Doen  
App een familielid om te vragen hoe het met hem/haar gaat 
 
Extra 
20.00 uur: Belijdeniscatechese 
 

 

Catechese Follow Me 12-15 jaar en Follow Me Next 16-19 jaar in 

de Schakel 



WOENSDAG 23 MAART 2022  

  
Psalm 22:1-6 
Geef aan wat je opvalt in deze paar verzen. Hoe kan het, volgens 
jou, dat de schrijver van de Psalm na vers 4 zo’n omslag maakt en 
een heel andere toon heeft? 
 
Bidden 
Zeg tegen God waarin je de afgelopen week iets van Hem zag of 
wie Hij voor je is  
 
Doen  
Bedank iemand voor wat hij of zij voor je deed 
 
Extra 
18.45 uur: Basiscatechese groep 7 en 8 in de Schakel 

19.45 uur: Mannenvereniging en Vrouwenbijbelstudie in de 
Schakel 

 

DONDERDAG 24 MAART 2022  

  
Johannes 13:20-26 
Je leest in dit stukje iets van de emoties van Jezus en er gebeurt 
veel. Wat kan de Heere gevoeld hebben in dat moment van de 
maaltijd? Noem een paar emoties en praat erover... 
 
Bidden 
Vraag aan God of je in alles wat je doet en denkt steeds meer 
afhankelijk van Jezus leert worden – steeds dichter bij Hem 
 
Doen  
Het is de dag van de muziek: Maak vandaag af en toe een vrolijk 
geluid voor de Heer, met de bel van je fiets of iets anders… 
 
Extra 
19.00 uur: Kinderclub  Mosterdzaadje 2 
19.45 uur: Gemeenteavond over het beleidsplan 
 



VRIJDAG 25 MAART 2022  

  
Lukas 22:31-34 
Blijkbaar kijkt Jezus op een andere manier naar Petrus (en wat hij 
aankan) dan dat Petrus naar zichzelf kijkt. Wat zou voor ons een 
blinde vlek kunnen zijn als het gaat om onze relatie met Jezus? 
 
Bidden 
Bid om volharding in geloof. Dat Jezus je kracht geeft om voor 
Hem op te komen als het spannend wordt 
 
Doen  
Zeg zonodig tegen iemand: ‘Het spijt me…’ 
 
Extra 
Tienerclub Shalom 
 
 

 

 

ZATERDAG 26 MAART 2022  

  
Lukas 22:39-46 
Lees vers 44 nog een keer. Wat gebeurt daar met Jezus? Zou je 
dat in eigen woorden kunnen zeggen? Wat maakt het voor Jezus 
zo zwaar en wat heeft dat met ons te maken? 
 
Bidden 
Dank Jezus voor Zijn volharding voor ons 
Bid concreet voor mensen die in ‘zware zielenstrijd’ kunnen zijn 
 
Doen  
Landelijke compostdag: haal een zak compost voor de tuin 
 
 
Extra 
- 
 



ZONDAG 27 MAART 2022 5e lijdenszondag 

 Weekthema: Verbonden zijn 
Lukas 23:1-5 
De leiders van het volk zeggen in vers 2 dat ze iets van Jezus 
hebben ontdekt. Wat hebben ze ontdekt? Wat zegt dat over hen? 
Wat heb jij inmiddels in je leven van Jezus ontdekt? 
 
Bidden 
Zeg tegen Jezus wie Hij voor je is en dank Hem daarvoor 
Bid voor al het toerustingswerk in de gemeente (ca. 15 vrijwilligers) 
 
Doen  
Neem een mooi kaartje met een korte groet erop mee naar 
degene waar je koffie drinkt 
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje voor de kinderen 
Zondagsschool in de Schakel: 14.00 uur 
Gemeentebreed bij elkaar op de koffie na de morgendiensten! 
 
 
 
 

Doen - gezinsopdracht Verbonden zijn 
Begin zomertijd: maak een zomers ontbijtje of lunch klaar voor 
iemand anders en breng die naar die persoon. Het is wel handig 
als je dat van te voren aan de persoon vertelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAANDAG 28 MAART 2022  

  
Johannes 17:1-3 
Gisteren vroegen we wat jij van Jezus hebt ontdekt. Lees vers 3 
nog een keer. Wat is er nu precies nodig om eeuwig leven te 
ontvangen?  
 
Bidden 
Dank God de Vader dat Hij Jezus macht heeft gegeven over alles 
wat leeft en dat Jezus eeuwig leven schenkt! 
 
Doen  
Vraag vandaag aan 1 of 2 mensen: Wie is Jezus voor jou/u? 
 
Extra 
- 

 

 

 

 

DINSDAG 29 MAART 2022  

  
Johannes 17:4-8 
Lees het eerste stukje van vers 8 nog eens. Welke woorden 
hebben de discipelen van Jezus ontvangen, noem er eens een 
paar… Kun je vertellen welk woord jij van Jezus ontving? 
 
Bidden 
Dank voor het feit dat wij de Bijbel hebben en woorden kunnen 
lezen en ontvangen - dank voor predikanten en preken 
 
Doen  
Schrijf een mooie bijbeltekst op papier en geef die aan iemand 
 
Extra 
20.00 uur: Belijdeniscatechese 
4e avond Geestelijke groei voor jongeren: 
geestelijkegroei@hartvoordekrimpenerwaard.nl 



WOENSDAG 30 MAART 2022  

  
Psalm 139:1-14 
Gisteren spraken we over woorden die God ons geeft. In de 
woorden die we nu lezen geeft God zichzelf: Dichterbij kan niet. 
Wat voor gevoel krijg je als je deze woorden leest? 
 
Bidden 
Dank voor Gods nabijheid en bid voor hen die het moeilijk vinden 
om God dichterbij te laten komen of juist niets van God voelen  
 
Doen  
Zaai wat veldbloemen op een kaal stukje grond in de buurt 
 
Extra 
14.15 uur: Kinderclub Mosterdzaadje 1 in de Schakel 

 
 
 
 

DONDERDAG 31 MAART 2022  

  
Johannes 17:9-13 
De woorden ‘bewaren’ en ‘wereld’ klinken een paar keer. Wat 
bedoelt Jezus met die woorden en wat zou jij als de kern van dit 
gebed van Jezus onderstrepen? 
 
Bidden 
Bid voor de wereldwijde kerk - bid om bewaring, bid om 
volharding als er bedreiging is of juist helemaal niet (zoals hier) 
 
Doen  
Kook een maaltijd voor iemand anders of bestel eten 
 
Extra 
19.00 uur kerkradio uitzending (preek) 

  



VRIJDAG 1 APRIL 2022  

  
Johannes 17:14-19 
Als Jezus mensen gekozen heeft worden zij blijkbaar andere 
mensen. Praat eens door over wat je als volgeling van Jezus 
anders maakt of wat anders wordt  
 
Bidden 
Dank God dat Hij ons wil ‘heiligen’; ons tot aparte mensen wil 
maken die tot zegen zijn in deze wereld  
 
Doen  
Verzin iets grappigs en doe dat of hang iets op de koelkast 
waarom anderen moeten glimlachen. 
 
Extra 
- 
 
 
 

ZATERDAG 2 APRIL 2022  

  
Johannes 17:20-23 
Eenheid is hier een centraal woord. Eenheid die iets bijzonders 
uitwerkt in deze wereld. In vers 22 spreekt Jezus over geschonken 
‘heerlijkheid’ als bron van de eenheid, wat is die ‘heerlijkheid’? 
  
Bidden 
Zing of bid met elkaar Psalm 133 
 
 
Doen  
Doe ongevraagd voor iemand een huishoudelijk klusje 
 
Extra 
- 

 
 



ZONDAG 3 APRIL 2022 6e lijdenszondag 

 Weekthema: Vrijspraak ontvangen 
Johannes 19:1-11 
Jezus is in een machtsspel terecht gekomen. Welke machten zijn 
er allemaal in dit gedeelte? En wat leren we van het antwoord dat 
Jezus geeft aan Pilatus in vers 11? 
 
Bidden 
Prijs God om wie Hij is… 
Bid voor regering en overheid en de machtigen van deze wereld 
Bid voor de predikanten van onze gemeente en hun gezinnen 
 
Doen  
Zeg vandaag iets aardigs tegen de mensen om je heen 
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje voor de kinderen 
Zondagsschool in de Schakel: 14.00 uur 
JV avond – Opnieuw geboren door de Heilige Geest 
 
 
 
 

Doen - gezinsopdracht Vrijspraak ontvangen 
Stuur de dominee een bemoedigende mail over de preek. 
Praat met elkaar over wat je mooi vond in de preek. Schrijf een 
paar dingen op of maak een mooie tekening van de preek. Stuur 
dat dan in een mailtje naar de dominee. 
 

  



MAANDAG 4 APRIL 2022  

  
Lukas 23:6-12 
Er wordt in dit gedeelte heel verschillend naar Jezus gekeken. 
Door Pilatus, Herodes, overpriesters en schriftgeleerden, soldaten. 
Vertel hoe ze kijken en hoe jij zelf naar Jezus kijkt. 
 
Bidden 
Bid om ogen die op de juiste manier naar Jezus kijken en of Hij 
meer wil laten zien van wie Hij is in je leven 
 
Doen  
Stuur iemand een privébericht met een bemoediging 
 
Extra 
- 

 

 

DINSDAG 5 APRIL 2022  

  
Lukas 23:13-19 
Het gaat in dit gedeelte over schuld en onschuld. En mensen 
wijzen naar elkaar, ze beschuldigen elkaar. Wie is nu precies 
schuldig aan wat? En wat heeft Jezus daarmee te maken? 
 
Bidden 
Bid om vergeving voor wat je vandaag of gisteren niet goed deed 
Dank Jezus voor de lijdensweg die Hij ook voor ons is gegaan 
 
Doen  
Maak een foto van iets moois uit de natuur en deel het op sociale 
media 
 
Extra 
20.00 uur: Aannemingsavond belijdeniscatechisanten 

  



WOENSDAG 6 APRIL 2022  

  
Psalm 32:1-5 
David spreekt in de Psalm over zwijgen en over spreken. Wat 
gebeurt er als hij zwijgt en herken je dat? Wat gebeurt er als hij 
spreekt en herken je dat? 
 
Bidden 
Dank God dat Hij een vergeeft - bid voor mensen die het moeilijk 
vinden om eerlijk tegen God te zeggen wat niet goed is 
 
Doen  
Gooi een vrolijke kaart bij iemand door de bus 
 
Extra 
19.45 uur: Mannenvereniging en Vrouwenbijbelstudie in de 
Schakel 
 

 

 

DONDERDAG 7 APRIL 2022  

  
Lukas 23:20-22 
De rechter doet zijn uitspraak: onschuldig! Vervolgens is er toch 
straf… Wat gebeurt er precies met Pilatus? Wat zorgt ervoor dat hij 
toch straft?  
 
Bidden 
Er is veel onrecht in deze wereld: Noem concreet een paar 
situaties en bid ervoor - Bid voor rechters en advocaten 
 
Doen  
Drink vandaag alleen maar water; een miljard mensen leeft zonder 
schoon water 
 
Extra 
10.00 uur: Bijbelkring in de kerk + uitzending 

  



VRIJDAG 8 APRIL 2022  

  
Lukas 23:23-26 
In vers 26 komt ineens een man in beeld; Jezus kruist de weg van 
deze man. Zeg eens in eigen woorden wat er daar gebeurt en wat 
dat misschien met Simon heeft gedaan… 
 
Bidden 
Vraag of Jezus ook in deze tijd veel wegen van mensen zal kruisen 
en verandering in levens wil geven 
 
Doen  
Versier het huis een beetje voor het eten van vanavond 
 
Extra 
Tienerclub Shalom 
Gemeentebreed bij elkaar te gast aan tafel voor het avondeten! 
 
 
 

ZATERDAG 9 APRIL 2022  

  
Psalm 73:21-28 
Een man, Asaf, die vroeger verbitterd was, is nu veranderd.  
Wat is er in zijn leven gebeurd en wat is er veranderd in zijn 
leven? 
  
Bidden 
Bid hardop vers 23b-25! 
 
 
Doen  
Maak een familie- of vriendenfoto 
 
Extra 
- 

  



ZONDAG 10 APRIL 2022 Palmzondag en Openbare Belijdenis 

 Weekthema: Verder kijken  
Lukas 22:31-32 
Jezus waarschuwt hier Simon Petrus: wat bedoelt Jezus hier te 
zeggen? En wat betekent de opdracht die Petrus krijgt nadat hij 
anders is gaan denken? Zeg in eigen woorden… 
 
Bidden 
Bid dat je niet in verzoeking komt en bid in het bijzonder om 
bevrijding voor hen die door satan in de greep worden gehouden 
Bid voor al het werk van de kerkrentmeesters en het Schakel 
bestuur in de gemeente (ca. 35 vrijwilligers) 
 
Doen  
Maak een lange wandeling rond het dorp 
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje voor de kinderen 
Zondagsschool in de Schakel: 14.00 uur 
JV avond - Paasspecial 
 
 
 
 

Doen - gezinsopdracht Verder kijken 
Pasen is leven met perspectief. Je kunt verder kijken dan dit 
leven. Maak met elkaar iets creatiefs dat met Pasen te maken 
heeft: een mooi bloemstuk, een gedicht of bijvoorbeeld een paar 
mooie paastekeningen. 
Zet jullie werkstukken ergens neer. Of doe mee met de Open kerk: 
zie laatste bladzijde in dit boekje. 

  



MAANDAG 11 APRIL 2022  

  
Lukas 23:27-32 
Omstanders zien wat er met Jezus gebeurt. Ze zien wat voor ogen 
is. Maar Jezus kijkt verder… Wat maakt Jezus hier duidelijk aan de 
vrouwen? 
 
Bidden 
Bid om open ogen voor jezelf; dat je verder kijkt dan je neus lang 
is - Bid ook voor blinde mensen 
 
Doen  
Zit vijf minuten stil met je ogen dicht – wat zie je? 
 
Extra 
19.30 uur: Meditatief moment in de kerk  
 
 

 
 

DINSDAG 12 APRIL 2022  

  
Lukas 23:33-38 
Hier hangt uw Koning! Pilatus maakt spottend iets duidelijk. 
Op welke manieren wordt er naar Jezus gekeken in dit stukje? 
Hoe zie jij zelf dat Jezus je Koning is? 
 
Bidden 
Spreek uit tegen de Heere Jezus dat Hij je Koning is 
Bid voor de koningen en machtigen op deze aarde 
 
Doen  
Vraag een huisgenoot wat de stille week voor hem/haar betekent 
 
Extra 
5e avond Geestelijke groei voor jongeren: 
geestelijkegroei@hartvoordekrimpenerwaard.nl 
 



WOENSDAG 13 APRIL 2022  

  
Psalm 16:5-11 
David kijkt in deze Psalm verder dan zijn leven hier en nu. Hij 
praat over een ‘prachtig erfelijk bezit’. Waar bestaat die erfenis 
van David uit? 
 
Bidden 
Bid voor mensen die ernstig ziek zijn en menselijk gesproken snel 
zullen sterven - Dank God voor de erfenis die Hij mensen geeft 
 
 
Doen  
Stuur een kaartje naar mensen die ziek zijn 
 
Extra 
19.30 uur: Meditatief moment in de kerk  
14.15 uur: Kinderclub Mosterdzaadje 1 in de Schakel 

 

 
 

DONDERDAG 14 APRIL 2022 Witte donderdag 

  
Lukas 23:39-43 
Ook in dit gedeelte wordt er door de ene misdadiger én door 
Jezus over de dood heen gekeken. Welk verschil zit er in de vraag 
van de man en het antwoord dat Jezus geeft? 
 
Bidden 
Dank God voor het leven na de dood 
Bid voor criminelen en gevangenen 
 
Doen  
Doe eens een avond helemaal niets, gewoon zomaar zitten… 
 
Extra 
19.00 uur: Kinderclub Mosterdzaadje 2 

  



VRIJDAG 15 APRIL 2022 Goede vrijdag 

  
Lukas 23:44-48 
Bij het sterven van Jezus gebeuren er verschillende dingen. 
Benoem die. Ook mensen gaan heel anders kijken; wat zien ze 
precies? 
 
Bidden 
Spreek uit wie de Heere Jezus voor je is en wat Hij voor jou heeft 
gedaan… 
 
 
Doen  
Met wie moet je iets goed maken? Stuur een berichtje… 
 
Extra 
’s Morgens 10.30 uur: Samenkomst voor ouders en kinderen in de 
kerk met kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje voor de kinderen 

 
 

ZATERDAG 16 APRIL 2022 Stille zaterdag en Kunst in de kerk 

  
Lukas 23:49-56 
Dan is daar opeens Jozef. Zeg eens in eigen woorden wat hij voor 
Jezus doet… 
 
Bidden 
Bid voor de wereldwijde kerk en bid ook voor het Joodse volk 
 
Doen  
Neem iemand mee naar de open kerk vandaag! 
Doe vanavond geen tv of computer aan, doe spelletjes met elkaar 
 
Extra 
10.00-16.00 uur: Open kerk en Kunst in de kerk; van harte welkom 
om langs te komen!  



ZONDAG 17 APRIL 2022 1e Paasdag 

  
Lukas 24:1-12 
Kletspraat of getuigenis. Het is maar net hoe je kijkt en hoe je 
luistert. Wat maakt dat jij ook gelooft dat Jezus leeft? 
 
 
Bidden 
Dank Jezus dat Hij de Levende is en regeert in hemel en op aarde 
Dank dat Hij nieuw leven geeft! 
Bid voor al het ouderenwerk in de gemeente (ca. 25 vrijwilligers) 
 
Doen  
Verras je huisgenoten met zelfgebakken koekjes of iets anders  
 
Extra 
Kijk op de website voor het kerkwerkboekje voor de kinderen 
 
 
 
 

MAANDAG 18 APRIL 2022 2e Paasdag en kinderpaasviering 

  
Lukas 24:36-49 
Hoe komen de discipelen in dit gedeelte op je over?  
Jezus doet er niet alleen alles aan om hen te overtuigen maar 
geeft vanaf vers 47 ook een hoge opdracht aan hen; welke? 
 
Bidden 
Bid om de Geest en of Hij jouzelf van harte navolger van Jezus 
maakt - Bid voor het zendings- en evangelisatiewerk 
 
Doen  
Stuur een bemoediging aan een willekeurige zendingswerker  
 
Extra 
10.00 uur: Kinderpaasfeestviering voor de hele gemeente  



ZATERDAG 16 APRIL 2022  

Open kerk en Kunst in de kerk 

Van 10.00-16.00 uur 

 
Doen  
Wil je meedoen door ook 
een werkstuk te maken? 
Bel: Kees Zeelenberg: 06-23667253  
of stuur een appje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 


