LIED
melodie: Zolang wij ademhalen

Speur jij dan ook naar léven,
naar iets wat sterkte geeft,
iets wat je overeind houdt
en wat het niet begeeft?
Voor ons mag zoiets klein zijn,
wat zaadjes groen en fris
die toch weer doen ontkiemen
hoop op verrijzenis.
De zaadjes in dit boekje
zijn allemaal voor jou.
Wij hopen dat ze goeddoen,
jou geven wat je wou.
Misschien wel nieuw vertrouwen
in wat al in jou leeft:
je kunt nu al verrijzen
waar God je kracht toe geeft.
Bas Rentmeester & Huub Schumacher

zaadjes OP WEG NAAR PASEN 2021

De weg van hier naar Pasen,
die slingert door woestijn,
is ondanks wat oasen
beslist niet altijd fijn;
we voelen ons gevangen,
een beetje in het nauw,
zijn soms één brok verlangen…
geldt dit ook niet voor jou?
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Elke gedachte die in de ziel valt
is een zaadje dat ontkiemt
en in stilte verder groeit
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ASWOENSDAG 17 FEBRUARI

melodie: Heeft Hij ons bidden opgevangen
Vasten, die vreemde veertig dagen,
vanouds de religieuze kuur
om doorheen flink bestofte lagen
te komen waar je echt bent, puur.
Mogen deez’ zaadjes ervoor zorgen
wat ook een kachel eigen is:
warmen wat koud is en verborgen…
geloof in de verrijzenis

Gebed
O God, soms denk ik: wat blijft er van mij over,
want op die momenten
zie ik alleen maar as.
Toch weet ik dat het niet waar kan zijn,
want U bent toch een God van levenden.
Graag wil ik dieper leren zien
en daarom vraag ik U om mij te helpen
het Geheim van Pasen te ontdekken.
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..
Joel 2,12-18
13c
Hij is mild en vol medelijden,
vol liefde en geduld.
..
Matteus 6,1-6.16-18
2a
Helpt u iemand in nood, maak het dan niet wereldkundig
6
Wanneer u dus bidt, ga dan uw kamer binnen...
17-18a Maar als u vast, wrijf uw hoofd in met olijfolie en was uw
gezicht; dan merkt niemand dat u vast...

EEN KACHEL
De soldaat moest in vroeger tijden de kachels gaan aanmaken
op de kamers van de officieren.
Wanneer je nu aan kinderen vraagt wat een kachel is, dan
pakken ze hun iPad en zoeken het op en ook dan nog denken ze
aan een verwarming die werkt op elektriciteit.
Een ouderwetse kachel geeft as.
’s Morgens haalden mensen de asla eruit en de as strooiden ze
dan uit over het paadje in de tuin.
‘Wat zullen we met de as doen van vader’, vragen de kinderen
zich af na de crematieplechtigheid, ‘thuis op de
schoorsteen of toch maar verstrooien?’
Zonder het misschien te willen, Heer, trekken deze gedachten
me naar de crematoria in de vernietigingskampen van de
Tweede Wereldoorlog. De as van duizenden mensen werd naar
rivieren gebracht zodat deze wegdreef en niemand er nog van
zou weten.
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De palmtakken van Palmzondag, die bij velen in de kamer een
jaar lang achter het kruis hingen, worden vandaag verbrand.
De as brengen we aan op ons voorhoofd als teken dat alles
vergankelijk is, ook onze lichamelijkheid.
Datgene wat we zíjn, als persoon, onze geest, zal níet vergaan,
maar eeuwig leven. Om het geloof hierin levend te houden,
moet onze kachel blijven branden; juist daartoe gaan we
de veertigdagentijd in om ons voor te bereiden op het
verrijzenisfeest.
De warmte van die kachel mag je ervaren, zegt Joël, door je
te realiseren dat God mild is en vol medelijden, vol liefde en
geduld.
En Matteüs vertelt je dat Jezus ook jou ertoe oproept om je
vanuit die gedachte in te zetten voor anderen, door te bidden en
je voor die ander iets te durven ontzeggen.
Mogen we daartoe onze kachel aanmaken in deze
veertigdagentijd.
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Eerste week
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ZONDAG 21 FEBRUARI

melodie: Eert God die onze Vader is
Al bij de doop werd jou gezegd:
‘God blijft je eeuwig trouw.’
Men hoopte dat je dit verbond
van harte koest’ren zou.
‘Bewaar het goed, dit testament’,
zo werd er toen gezegd;
daarom weet jij hoop’lijk nog goed
waar je ’t hebt weggelegd.

Gebed
Liefdevolle God,
langzaam is het me duidelijk geworden
wat in het leven echt van waarde is.
Ik vraag U dat deze gedachte
bij mij steeds opgefrist mag worden.
Het gaat om het verbond van U met mij.
Mag ik vragen om mij te helpen
het testament waarin dat beschreven staat
bij de hand te houden
en er voldoende mee bezig te zijn.
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Genesis 9,8-9
8a
Ik sluit nu met jullie mijn verbond, zegt God.
Marcus 1,11-13
11
Je bent mijn enige Zoon, de man naar mijn hart...
13b
...en engelen kwamen hem verzorgen.

EEN TESTAMENT
Ze hadden er al jaren aan gedacht en steeds nog maar niet het
besluit genomen.
De kinderen hadden er ook regelmatig op aangedrongen, maar
ja, hoe gaat dat, zeiden ze tegen de notaris.
Een beetje gespannen, maar toch goed wetend wat ze wilden,
zaten ze nu voor een eerste gesprek op zijn kantoor. Hij had
waardevolle adviezen gegeven en goed geluisterd naar wat hun
bedoeling was. Een concept voor hun testament zou hij netjes in
gereedheid brengen.
Ja, Heer, het kan rust geven wanneer ik dingen die ik moet
regelen, ook geregeld heb. Ik hoef me daarover dan geen zorgen
meer te maken.
Die zekerheid heeft God ook aan ons mensen gegeven.
Al van het begin af, toen wij uit de evolutie waren ontstaan,
heeft Hij met ons een verbond gesloten.
Hij sloot dat met alle levende wezens en het zou voor altijd van
kracht zijn.
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Ik prijs me gelukkig, Heer, dat ik daarin mag en kan geloven.
Uit U, uit Liefde, ben ik geboren en in díe liefde, zo hebben
ze aan het begin van mijn leven bij de doop gezegd, hebben ze
mij opgevoed. Dat verbond hebben ze toen al met mij gesloten.
Langzaamaan heb ik geleerd dat dit verbond mij een grote
geruststelling gaf.
Aan dat verbond heb ik me ook vastgeklampt toen ik eens in een
woestijnsituatie terechtkwam.
Altijd heb ik geweten, Heer, dat dit testament er ligt.
Zo nu en dan kan er wel eens een periode zijn dat ik me er niet
meer zo van bewust ben waar dat testament ligt en dan kan een
bezinningsperiode, zoals deze, van veertig dagen, heel goed zijn.
Met meerdere mensen ben ik op weg om me er weer van bewust
te worden dat dit verbond, dit testament, er is. Het geeft me
alleen al rust dat ik er weer eens met meer inzet naar mag
zoeken. Het ligt op een veilige plek, dat weet ik. Zegen de tijd,
Heer, opdat deze waarheid weer in mij naar boven mag rijzen.
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