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Het getal 40 is in de bijbel een speciaal getal. 40 is het getal van de 

zondvloed, van de woestijnreis van Israël. Mozes bleef 40 dagen op de berg 

voordat het volk de wet kreeg. Ook Jezus verblijft eerst 40 dagen in de 

woestijn voordat hij actief aan de slag gaat.  40 is in de bijbel een speciaal 

getal. 40 dagen staat voor een tijd van bezinning: afzondering, inkeer en 

onderweg zijn naar… 

Groeien in overgave 
De 40 dagen voorafgaand aan Pasen noemen we de lijdenstijd. In deze 40-

dagen tijd denken we aan de weg van Jezus op aarde. Hoe hij is afgedaald en 

zijn leven heeft overgegeven voor ons. 

Het is een tijd waarin wij ons overgeven aan God. In de woestijn zoeken we 

God en geven we alles over aan hem. We staan stil bij ons eigen leven. Wat 

kunnen wij overgeven aan hem en hoe?  

Het zijn ook 40 dagen van groei. Want juist in de woestijn, als we onszelf 

verliezen en alles achterlaten groeien we naar God. De rode lijn in deze 40 

dagen is daarom ‘groeien in overgave’. Elke week wordt dit op een andere 

manier concreet: 

 

Groeien in dankbaarheid  

Groeien in overgave 

Groeien in geduld 

Groeien in zachtmoedigheid 

Groeien in zelfbeheersing 

Groeien in vrede 

Groeien in kruisdragen 

 

We hopen op een gezegend project waarin we meer geen lijken op Jezus 

Christus door te groeien in overgave, 

Catechisanten van GKV en NGK Wezep  

40-dagentijd 



 

Heer, vol geduld toont u ons uw liefde 

Uw naam is groot en uw hart is zacht 

Van al uw goedheid wil ik blijven zingen 

Tienduizend redenen tot dankbaarheid 

 

Matt Redmann, zanger 

 

40 Dagen groeien in overgave. 40 Dagen op weg naar het kruis. Het kruis 

waardoor geen dag meer dezelfde is. Het kruis waaraan Jezus zich overgaf 

voor jou en mij. Het kruis waar hij afrekende met de dood en de weg opende 

naar een nieuw leven en een nieuwe toekomst. 

Overgave aan God begint elke dag weer bij het kruis. Het symbool van zijn 

onvoorwaardelijke liefde, enorme geduld en overweldigende goedheid. Van 

deze goedheid willen we blijven zingen. Oefenen in overgave begint met 

oefenen in dankbaarheid. 

Groeien in Dankbaarheid 



Woensdag 18 februari – Romeinen 12:1 (1-3) 
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om 
uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, 
want dat is de ware eredienst voor u. 
 
Als je dankbaar bent wil je niet meer voor jezelf leven, maar voor God. Op 
papier is het makkelijk, maar in de werkelijkheid is het best lastig. Offer laat 
zien dat het je ook wat kost. Ben jij bereid om je over te geven aan God? 
 
Gebed: Heer, helpt U mij om mij over te geven aan U. 
 

Donderdag 19 februari – Kolossenzen 2:7 (6-7) 
Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd 
is en wees vervuld van dankbaarheid. 
 
Geloof heb je geleerd en gekregen. Hier zijn we dankbaar voor. Want zonder 
geloof ben je nergens. Toch is geloven niet altijd makkelijk. Je moet met hem 
bezig zijn en aandacht aan hem geven om hem te leren kennen. Wat doe je 
eraan om vast te houden aan je geloof? 
 
Gebed: Heer, wilt U mij helpen om aandacht te besteden aan U, om U te 
leren kennen? Wilt U ook zijn bij mensen die niet die vrijheid hebben. 
 

Vrijdag 20 februari – 1 Tessalonisenzen 5:18 
Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent 
met Christus Jezus, verlangt. 
 
God danken onder alle omstandigheden. Ook als het niet goed met je gaat. 
Omdat je weet dat God te vertrouwen is. Voor welke dingen ben je dankbaar 
ook in moeilijke tijden? 
 
Gebed:  Heer, helpt u mensen die het moeilijk hebben, zodat ook zij dankbaar 
kunnen zijn. 
 



Zaterdag 21 februari – Hebreeën 12:28 
Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, 
om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag. 
 
We zijn dankbaar dat het Koninkrijk van God komt en nu ook al begint. Op 
veel plekken in deze wereld is ellende. Juist op deze plekken zijn christenen 
dankbaar voor dit Koninkrijk. Hoe kan het dat christenen in moeilijke 
omstandigheden (ebola, IS, Noord-Korea) soms dankbaarder ogen dan 
christenen in Westerse landen? 
 
Gebed: Heer, wilt u mensen bijstaan en kracht geven om het geloof niet los 
te laten als het moeilijk is. 
  



 

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, 

maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden 

 

Jezus van Nazaret 

 

Groeien in overgave. Dat klinkt bijna evangelisch zo activistisch, alsof het om 

jou gaat! Misschien iets voor superchristenen, mij niet gezien. Het is toch 

gewoon goed door wat Jezus heeft gedaan…  

Soms zetten uitspraken van Jezus je stil. Hoe vaak blijft Jezus niet ver bij ons 

vandaan. Hoe vaak proberen we het niet zelf te doen en ons eigen leven zo 

goed mogelijk te regelen. En hoevaak verliezen we niet? 

Overgave vraagt om vertrouwen.  Bij hem is het in goede handen. Overgave 

betekent loslaten. Dat je naar Jezus gaat met wat je bezighoudt en dat je 

zegt: Heer, ik leg het bij u neer. Groeien in overgave wil zeggen: steeds 

opnieuw - ik geef mij over aan u. 

Groeien in Overgave 



Maandag 23 februari – Psalm 31:6 (4-7) 
In uw hand leg ik mijn leven,  

HEER, trouwe God, u verlost mij. 

 

David geeft zich helemaal over aan God die hem redt. Het is mooi dat David 

zo’n keus kan maken. Ik twijfel best wel of ik dat zelf ook zo zou doen. Wat 

weerhoudt jou om je volledig over te geven? 

 

Gebed: Heer, wilt u mij helpen u helemaal te vertrouwen? 

 

Dinsdag 24 februari – Mattheüs 16:25 (24-28) 
Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven 

verliest omwille van mij, zal het behouden.  

 

Wanneer je oprecht voor Jezus leeft, ontvang je eeuwig leven. Het is best wel 

heftig om alles op te geven voor je geloof. Dat we het daar moeilijk mee 

hebben heeft vast ook veel te maken met onze westerse cultuur en welvaart. 

Ben jij eigenlijk bereid om te sterven voor je geloof? 

 

Heer, wilt u mij helpen oprecht te geloven? 

 

Woensdag 25 februari – Markus 10:29 (28-30) 
Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of 

kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het 

evangelie, 30 zal het honderdvoudige ontvangen…’ 

 

Jezus volgen is alles los- en achterlaten. Dat is best moeilijk en het heeft alles 

te maken met  hoeveel Jezus voor je betekent. Wat betekent Jezus voor jou? 

 

Gebed: Heer, help mij alles echt op waarde te schatten. 



Donderdag 26 februari – Johannes 13:8 (7-10) 
‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar 

toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen’. 

 

Jezus wil Petrus ook rein maken. Wanneer Petrus dat door heeft, geeft hij 

zich helemaal over aan Jezus. Waarom zou Petrus zo overdreven reageren 

dat hij helemaal schoon wil worden in plaats van alleen zijn voeten? 

 

Gebed: Heer, dank dat u mij van binnen ook helemaal rein wil maken. 

 

Vrijdag 27 februari – Filippenzen 3:8 (7-11) 
Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn 

Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik 

heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen- 

 

Jezus is alles voor Paulus. Je kunt wel denken dat je goed bezig bent (bv. In de 

kerk), maar het gaat erom wie Jezus voor jou mag zijn. Hoe goed ben jij 

eigenlijk bezig? 

 

Gebed: God, wilt u mij helpen te laten zien wat er toe doet? 

 

Zaterdag 28 februari – Openbaring 3:20 (14-22) 
Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, 

zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. 

Laat Jezus binnenkomen. Het maakt niet uit wie je bent, als je je deur maar 

open doet. Want Jezus wil in je hart wonen. Heb jij je deur al opengedaan? 

Gebed: God, wilt u mensen helpen de deuren van hun hart open te doen? 

 

 

 

 



I will stay should the world by me fold 

Lift up your name as the darkness falls  

I will wait and hold fast to your word 

Heart on your heart and eyes on your eyes 

 

Stay and Wait - Hillsong United 

 
 

1. 
Who spoke the Earth and sky to form 
Who sets the sun and calls the dawn 
Who breathed me out of dust to life 
With the will to trust or run and hide 
 
2. 
Who loved me through my rebel way 
Who chose to carry all my shame 
Who breaths in me with endless life 
The king of glory Jesus Christ 
 

 
3.  
God of wonder and God of grace 
Let my soul stand always to praise You 
Fix my eyes on Your perfect way 
And I'll never look back 
 
4. 
Who lifts the poor and heals the blind 
Who trampled death for all mankind 
Who stands for all with arms stretched 
wide My King forever Jesus Christ 

Groeien in Geduld 



Maandag 2 maart – 2 Petrus 3:9 (8-15) 
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen 

menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot 

inkeer komt en niemand verloren gaat. 

 

God komt zijn beloften na, hoe lang het ook zal duren. Door Gods geduld 

gaan er minder mensen verloren. Daarom wacht hij nog even. Wees dus niet 

bang dat de dag van de wederkomst niet zal komen. Je kunt echt vertrouwen 

op een mooie toekomst. Twijfel jij weleens aan Gods beloften? 

 

Gebed: God, wilt u mij helpen te blijven vertrouwen dat U uw beloften 

nakomt? En wilt u ervoor zorgen dat uw volk steeds groter wordt? 

Dinsdag 3 maart – Jesaja 30:18 (15-18) 
En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal 

hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God 

van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. 

 

Het is bemoedigend te lezen dat God zich over Zijn volk ontfermt. Hij 

vergeeft, ook al rennen we soms weg voor ons geloof omdat de situatie te 

moeilijk lijkt te zijn.  Ben jij weleens gevlucht omdat het geloof te moeilijk 

werd? 

 

Gebed: Heer, wilt u met de mensen zijn die afdwalen. Wilt u ons vergeven als 

we niet uit durven te komen voor ons geloof. Wilt u geduld met ons hebben? 

Woensdag 4 maart – Spreuken 14:29 
Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, 

wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid. 

 

Geduld is belangrijk en tegelijk ook heel lastig. Het duurt ons gauw te lang en 

dan gaan we al gauw ons eigen gang. Wat doe jij met je ongeduld? 

 

Gebed: Heer, wilt u ons ongeduld vergeven? 



Donderdag 5 maart – Galaten 5:22 (geduld) 
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

 

Geduld is iets waarin we kunnen groeien. Dat kan wanneer we leren vanuit 

Gods liefde te leven. Wil je eigenlijk wel geduldiger worden? 

 

Gebed: Heer, wilt u mij leren steeds geduldiger te zijn met andere mensen. 

Dat ik niet zo gauw kwaad word en zo.  

Vrijdag 6 maart – Romeinen 8:18 
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat 

tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.  

 

Het geeft hoop en moed  te mogen weten dat wat wij straks krijgen echt veel 

meer waard is dan wat het geloof ons nu kost. Denk je daar wel eens aan bij 

tegenslag? 

 

Gebed: Heer, wil mij helpen, bij wat er ook gebeurt, te blijven geloven? 

Zaterdag 7 maart – Jakobus 5:7-8 
Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, 

die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de 

regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. 8Wees net zo geduldig en houd 

moed, want de Heer zal spoedig komen.  
 

In het dagelijks leven zijn we wel eens te weinig bezig met de spoedige 

terugkomst van Jezus. Word jij ook weleens ongeduldig omdat Jezus maar 

steeds niet terugkomt? 

 

Gebed: Heer, wilt U ons helpen geduldig de spoedige komst van Jezus af te 

wachten?  



 

Zachtmoedigheid 

Kijk naar een baby en je snapt 

iets van wat wordt bedoeld met 

zachtmoedigheid. 

 

Zo klein 

Zo mooi 

Zo kwetsbaar 

 

Zelfs de meest stoere kerels 

veranderen van binnen als ze 

even een baby vast houden   

 

Bij een baby denken we even 

niet meer aan onszelf, maar aan 

de ander.  

 

Iets maakt dat we zacht worden 

en het goede doen. Heel 

voorzichtig, met een glimlach 

op ons gezicht.  

 

Zachtmoedig wordt je zeker als 

je gaat lijken op het kind in de 

kribbe 

 

 

 

 

GEBED  

om  

ZACHTMOEDIGHEID 

 

.1. Als ik bid: 

‘Maak mij zachtmoedig, Heer 

en nederig van hart,’ dan hoef 

ik niet meer zo nodig 

mijn gelijk te hebben, 

maar alleen het verlangen te 

doen, 

dat, wat U van mij verwacht. 

  

2. Als ik bid: 

‘Maak mij zachtmoedig, Heer 

en nederig van hart,’ 

dan doet het er niet meer toe 

wat anderen van mij denken, 

maar wel dat U goedkeurend 

naar mij (glim)lacht. 

  

 

3. Als ik bid: 

‘Maak mij zachtmoedig, Heer 

en nederig van hart,’ 

dan ben ik bereid te dienen 

in plaats van gediend te 

worden; strek ik mij uit naar de 

ander liefdevol, verdraagzaam, 

teder en zacht. 

4. Als ik bid: 

‘Maak mij zachtmoedig, Heer 

en nederig van hart,’ 

dan geef ik aan te willen leven 

zoals U, Heer Jezus, deed. 

Dan ben ik bereid alles over te 

geven en mij te buigen voor Uw 

grootheid en macht. 

  

5. Als ik bid: 

‘Maak mij zachtmoedig, Heer 

en nederig van hart,’ 

dan kniel ik neer 

aan de voet van het kruis 

en geef ik mij over aan U 

van wie ik alles verwacht. 

Groeien in Zachtmoedigheid 



Maandag 9 maart – Mattheüs 5:5 
Gelukkig de zachtmoedigen, 

want zij zullen het land bezitten. 

 

Als je hier op aarde nederig bent, zul je daarvoor later worden beloond. 

Bijzonder dat dit i.t.t. de 10 Geboden positief geformuleerd wordt. Is 

vriendelijkheid een prioriteit in jouw leven? 

 

Gebed: wilt u de vervolgde christenen, waar dan ook ter wereld, helpen 

zachtmoedig te blijven? 

 

Dinsdag 10 maart – Numeri 12:3 (Deut. 34:7-12) 
Nu was Mozes een zeer bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo 

bescheiden als hij. 

 

God heeft door Mozes veel wonderen laten zien. Heel Israël was daar getuige 

van. Hij had ook een bijzondere vertrouwelijke band met God. Zou jij ook net 

zo bescheiden als Mozes zijn gebleven? 

 

Gebed: wilt U ons helpen om bescheiden te kunnen zijn? 

Woensdag 11 maart – Mattheüs 11:29 (28-30) 
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig 

van hart. 

 

Bij Jezus komen we tot rust en mogen we van Hem leren zachtmoedig te zijn.  

Waarom is zachtmoedigheid eigenlijk belangrijk? 

 

Gebed: Wilt u zachtmoedig tegen ons zijn en ons leren dat wij ook 

zachtmoedig tegen anderen zijn? 



Donderdag 12 maart – Mattheüs 21:5 (1-5) 
‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op 

een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.´ 

 

Jezus is een zachtmoedige Koning. Eigenlijk is dat in deze wereld wel raar. We 

hebben liever een grote, heldhaftige leider. Wat vind je ervan dat jouw 

Koning Jezus zachtmoedig is? 

 

Gebed: Heer, help ons te zien hoe belangrijk zachtmoedigheid is in Uw 

Koninkrijk? 

Vrijdag 13 maart – Galaten 6:1 (1-2) 
Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft 

begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op 

het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt 

verleid. 

 

Wanneer we zien dat iemand iets verkeerds doet moeten we hem duidelijk 

corrigeren. Maar tegelijk voorzichtig en met respect. Dat lijkt me best lastig! 

Spreek jij iemand wel eens aan die van het rechte pad afglijdt? 

 

Gebed: Heer, geef mij de kracht en de moed om een ander zachtmoedig te 

corrigeren 

Zaterdag 14 maart – Galaten 5:23 (22-26) 
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is 

geen wet die daar iets tegen heeft. 

 

Zachtmoedigheid hoort ook bij het geloof. Daarin kun je, net als een vrucht, 

groeien. Zou jij dat wel willen? 

 

Gebed: Heer, wilt u de vrucht van zachtmoedigheid ook in mij doen groeien? 

  



 

De Geest bracht Jezus naar de woestijn. Daar zou de duivel proberen om Jezus te 

laten zondigen. Veertig dagen en nachten was Jezus in de woestijn zonder iets te 

eten. Hij had erge honger gekregen. Toen kwam de duivel naar hem toe en zei: ‘Jij 

bent toch de Zoon van God? Zeg dan dat deze stenen in brood moeten 

veranderen!’  Maar Jezus antwoordde: ‘In de heilige boeken staat: «Alleen van brood 

kan een mens niet leven. Maar hij leeft van elk woord dat God spreekt.»’ Toen nam 

de duivel Jezus mee naar Jeruzalem. Hij zette hem op het dak van de tempel, en hij 

zei: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Spring dan naar beneden! Want in 

de heilige boeken staat: «God geeft zijn engelen de opdracht om je op te vangen. Je 

zult je voet niet stoten tegen een steen.»’ Maar Jezus zei: ‘In de heilige boeken staat 

ook dit: «Je mag de Heer, je God, niet uitdagen om zijn macht te bewijzen.»’ Daarna 

nam de duivel Jezus mee naar een heel hoge berg. Hij liet hem alle machtige 

koninkrijken van de wereld zien, en hij zei: ‘Ik geef jou al die koninkrijken. Maar dan 

moet jij voor mij knielen en mij eren.’ Maar Jezus zei: ‘Ga weg, Satan. In 

de heilige boeken staat: «Kniel alleen voor de Heer, je God, en vereer alleen 

hem.»’ Toen ging de duivel weg, en meteen kwamen er engelen om voor Jezus te 

zorgen.  

Groeien in zelfbeheersing 



Maandag 16 maart – Spreuken 16:32 
Beter een geduldig mens dan een vechtjas, 

beter zelfbeheersing dan een stad veroveren. 

 

Een geduldig mens vertrouwt op de Heer. Een vechtjas wil het zelf oplossen. 

Zelfbeheersing werpt zijn vruchten af, het is beter dan meteen zelf actie te 

ondernemen. In hoeverre nemen wij het heft zelf in handen? 

 

Gebed: Heer, help ons vooral op U te vertrouwen. 

 

Dinsdag 17 maart – 1 Korinthiërs 9:27 (24-27) 
Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de 

spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd. 

 

Zelfbeheersing en discipline zijn belangrijke sleutels tot het eeuwige leven. 

Paulus´ leven staat in het teken van het halen van  de eindstreep. Hoe bewust 

ben jij bezig met het halen van die eindstreep? 

 

Gebed: God wilt u ons helpen om gedisciplineerd en gefocust op de 

eindstreep te leven? 

 

Woensdag 18 maart – Lukas 23:9 (8-11) 
Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. 

 

Ondanks Herodes´ doorvragen bleef Jezus kalm. Hij liet zich niet uit de tent 

lokken. Hoe goed kun jij je beheersen wanneer je op een verkeerde manier 

uitgedaagd wordt? 

 

Gebed: Help ons te leren van uw zelfbeheersing. 

  



Donderdag 19 maart – Spreuken 29:11 
Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, 

een wijze houdt ze in toom. 

 

Laat je gevoelens niet de vrije loop. Een wijs iemand houdt rekening met 

anderen en zijn/haar gevoelens. Waarom is het eigenlijk dwaas om je 

gevoelens te uiten? 

 

Gebed: Heer help mij om op de juiste wijze met het naar buiten brengen van 

mijn gevoelens om te gaan.  

Vrijdag 20 maart – 1 Tessalonicenzen 4:4 (2-5) 
Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van 

ontucht, 4 dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te 

beheersen.  

 

Volg de weg die God je wijst en laat je niet verleiden. Beheers je! Hoe 

beheers jij jezelf om daarmee God te eren?   

 

Gebed: Neem mijn leven laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer.  

Zaterdag 21 maart – Job 32:2  
Maar toen ontbrandde de woede van Elihu, de zoon van Barachel uit Buz, uit 

de familie van Ram; hij ontstak in woede tegen Job, omdat deze in zijn recht 

meende te staan tegenover God… 

 

Het kan zo maar gebeuren dat je oprecht boos kunt worden omdat God door 

het gedrag van de ander beschadigd wordt. Is jou dat wel eens overkomen? 

 

Gebed: Heer, geef mij moed om voor u op te komen en tegelijk de kracht om 

mezelf ook te beheersen 

 
 

 



 

De geest van de HEER zal op hem rusten: 

een geest van wijsheid en inzicht, 

een geest van kracht en verstandig beleid, 

een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 
 

Jesaja  

 

Eens komt er vrede. Jesaja profeteert over de komst van een koning. Een 

koning die wijs en verstandig is, maar ook sterk en machtig. Een koning die 

luistert naar Gods wil en die goed zorgt voor het zwakke. Als deze koning 

komt zal er vrede zijn. Een wolf speelt naast een lammetje, een leeuw eet 

gras net als een koe. Deze koning is gekomen. Hij heeft vrede gebracht. Als 

leerlingen van deze koning willen we groeien in Vrede. 

Groeien in Vrede 



Maandag 23 maart – Spreuken 17:1 
Beter een stuk droog brood en vrede,  

dan een huis vol met voedsel en ruzie. 

 

Je kunt beter vrede hebben dan ruzie. Als iedereen dit na zou streven zou de 
wereld een stuk mooier zijn. Toch lijkt het soms alsof we in Nederland meer 
bezig zijn met lekker eten verzamelen, dan vrede in onze huizen. Ervaar jij 
thuis vrede? 
 
Gebed: Heer, geeft u vrede, in de wereld en in onze huizen 
 

Dinsdag 24 maart – Romeinen 5:1 
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven 
in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 
 
Het is vrede tussen God en ons. Dit betekent dat je nooit meer alleen bent, 
dat je rust krijgt in moeilijke tijden. Het is goed tussen God en jou. Wat merk 
jij van de vrede tussen jou en God? 
 
Gebed: Heer, geeft u dat ook christenen die onderdrukt worden vrede met u 
ervaren. 
 

Woensdag 25 maart – Johannes 14:27 
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven 
kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.  
 
God geeft vrede die de wereld niet kan geven. Als er erge dingen gebeuren in 
je leven, kun je toch op God blijven vertrouwen en moed houden, want Jezus 
geeft je vrede en belooft dat hij terug zal komen. Kunt u in erge situaties de 
moed erin houden? 
 
Gebed: Heer, mogen wij uw vrede steeds meer gaan ervaren. 
 



Donderdag 26 maart – Kolossenzen 3:15 
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen 
als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 
 
Je hart laten leiden door de vrede van Christus. Doe dat door liefdevol met 
elkaar om te gaan, door dankbaar te zijn, door zijn vredeje  te laten leiden bij 
je beslissingen, door te zingen en dankbaar te zijn. Hoe laat jij je hart leiden 
door zijn vrede? 
 
Gebed: Heer, vul mijn hart met uw vrede, laat het mijn leven leiden. 
 

Vrijdag 27 maart – Lukas 10:5 
Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” 
 
Jezus zei dit tegen zijn leerlingen. Hij koos 72 leerlingen uit en stuurde hen 
twee aan twee op weg om het goede nieuws te vertellen. Maar wat hebben 
wij hier nu aan? Een huis vrede wensen? Misschien moeten we eerst naar 
onszelf kijken. Is er in jouw eigen huis wel vrede? ‘Heb elkaar lief’ zegt Jezus… 
 
Gebed: Heer, geeft u vrede in de huizen waar wij naar binnen gaan. 
 

Zaterdag 28 maart – Mattheüs 5:9  
Gelukkig de vredestichters,  

want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

 

Vrede is kind van God zijn. Kinderen van God genoemd worden. Dit laat zien 
dat het iets uitstraalt naar anderen. Maar wat is precies deze vrede? Hoe 
sticht je dat, zonder jezelf te kort te doen en het alleen te doen voor de lieve 
vrede? Hoe kun jij iets betekenen zodat anderen vrede vinden? 

 

Gebed: Heer, geef vrede aan mensen op hoge posities, maar ook vrede in ons 
hart, die iets uitstraalt naar mensen die naar vrede verlangen. 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 

Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon 

Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruisig hem!' 

Zo gaf God zijn eigen Zoon 

 

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha 

Als de koning der Joden wordt Hij veracht 

Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 

als Hij roept 'Het is volbracht!' 

 

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 

Dat U het kruis voor ons droeg 

U bewijst Uw genade aan ons telkens weer 

Uw genade is ons genoeg 

Groeien in Kruisdragen 



Maandag 30 maart – Lukas 23:34 (33-34) 
Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ 

 

Nog voor ze erom vragen bidt Jezus voor vergeving van hen die hem 

bespotten. Hoe bijzonder is dat! Apart ook dat Jezus pas later zal bewijzen 

dat hij de Messias is. Wat kun je ervan leren dat Jezus zelfs mensen die met 

hem spotten wil vergeven? 

 

Gebed: Heer, als u hen wil vergeven dan ook mij. Dank u wel daarvoor. 

 

Dinsdag 31 maart – Lukas 23: 43 (39-43) 
Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs 

zijn.’ 

 

Geloven wordt beloond! De misdadiger vraagt niet eens letterlijk of hij naar 

de hemel mag. Hij krijgt het uit genade. Kom je in de hemel door het alleen te 

vragen? 

 

Gebed: Heer, dank U dat ik niet meer hoef te doen wat Jezus heeft gedaan. 

 

Woensdag 1 april – Johannes 19:26-27 (25-27) 
Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, 

zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27 en daarna tegen de leerling: ‘Dat 

is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. 

 

Jezus zorgt tot aan het einde (aan het kruis) voor zijn moeder. Hij vertrouwt 

Johannes zo volkomen dat Hij hem vraagt of hij de zorg voor zijn moeder wil 

dragen. Durf jij je naasten op deze manier te vertrouwen? 

 

Gebed: Heer, laat mij delen in uw liefde en zorg voor mijn naasten. 



Donderdag 2 april – Markus 15:34 (33-34) 
Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, 

Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, 

waarom hebt u mij verlaten?’ 

 

Jezus roept het uit naar God. Hij moet ondergaan wat wij eigenlijk hadden 

moeten ondergaan. Jezus grijpt terug op de gezangen van Israël die hij kende: 

psalm 22, waarin David hetzelfde roept. 

 

Gebed: Heer, dank U dat U mij nooit verlaat dankzij wat Jezus heeft gedaan 

 

Vrijdag 3 april – Johannes 19:30 (28-30) 
Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd 

en gaf de geest. 

 

Het is klaar! Alles wat gezegd moest worden. Alles wat gedaan moest worden 

in Jezus tijd op aarde. Het lijden voor zijn dood. Het is volbracht. Hoe zou 

Jezus geweten hebben dat alles was volbracht? 

 

Gebed: Heer, dank u dat u alles heeft volbracht ook voor mij. 

 

Zaterdag 4 april – Lukas 23:46 
En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij 

dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. 

 

Tot het einde toe vertrouwt Jezus op de Vader. Bijzonder dat de centurio 

Jezus eerst kruisigt en hem dan looft: werkelijk deze man was een 

rechtvaardige. Waarom moest het eerst donker worden? 

 

Gebed: Heer, help ons ook onze geest aan u te kunnen geven. 

  



 

In het rijk van de dood is Hij neer gedaald 

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan 

maar de steen van het graf is nu weg gehaald 

Jezus leeft! Hij is opgestaan! 

 

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid 

Met ontzag en respect kniel ik voor U neer 

U bent Koning en God tot in eeuwigheid 

U bent Jezus de hoogste Heer 

 

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 

Dat U het kruis voor ons droeg 

U bewijst Uw genade aan ons telkens weer 

Uw genade is ons genoeg  
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