
 

 

Themaboekje op weg naar Pasen 2022 

 

Met bijdragen van dorpsgenoten uit Easterein  



 

 

Woensdag 2 maart 

ASWOENSDAG 

Aswoensdag is de woensdag na het carnavalsfeest. Op deze dag 

begint voor veel christenen de vastentijd. 

Veertig dagen lang, tot aan Paaszaterdag, moet je dan zuinig aan 

doen met eten: geen zoetigheid, en minder vlees.  

Kinderen moesten vroeger hun snoep en koekjes bewaren in een 

speciaal vastentrommeltje.  

Zo bereiden christenen zich voor op het Paasfeest. 

In de katholieke kerk krijgen mensen op Aswoensdag een kruisje 

van as op hun voorhoofd getekend. De as is gemaakt van 

verbrande “palmtakjes”, die het vorige jaar met Palmpasen aan de 

gelovigen zijn uitgedeeld.  

Het askruisje is een teken van berouw voor verkeerde daden.  

En het herinnert je eraan dat aan alles een einde komt.  

Maar as is ook heel vruchtbaar, dus staat het ook voor nieuw leven. 

De vastentijd duurt veertig dagen omdat Jezus zelf evenveel 

dagen door de woestijn zwierf zonder eten. Die vastendagen zijn 

trouwens verspreid over zes en een halve week: op zondagen 

tussen Aswoensdag en Pasen hoef je niet te vasten. 

Het is een serieuze periode: gelovigen staan stil bij het feit dat 

Jezus veel geleden heeft. Maar ze denken ook aan mensen die 

altijd weinig te eten hebben. En doneren geld aan goede doelen.  

Tegenwoordig zijn de christenen niet meer zo streng met vasten. 

Wel vinden ze het nog steeds interessant en belangrijk. Want ook 

in andere godsdiensten wordt er gevast en nagedacht over de 

manier van leven. 

  



 

 

Donderdag 3 maart 

Ik kon geen hand voor ogen meer zien 

De tocht was tot in de puntjes uitgestippeld. Er kon helemaal niks misgaan. Ik 

had alles onder controle. Nou ja, bijna alles… 

Toen ik die dag vanuit de berghut vertrok, was er geen vuiltje aan de lucht. 

Achter de gids aan klom ik langs het steile, smalle pad tegen de bergwand op. 

Het uitzicht was indrukwekkend mooi, de hemel wolkeloos blauw en het 

einddoel van deze dagtocht kwam elke stap een stukje dichterbij. 

Vroeg in de middag bereikten we de brug die ons van de ene berg naar de 

andere moest brengen. De brug leek behoorlijk vervallen, maar ik vertrouwde 

erop dat de man voor mij wist wat hij deed. Dus liet ik hem voorgaan en zette 

toen voorzichtig mijn eerste stappen op de houten planken. De gids liep een 

meter of twintig voor mij uit toen er opeens uit het niets een dikke 

ondoordringbare mist kwam opzetten. Ik kon geen hand voor ogen meer zien. 

De bergen, de lucht en zelfs de gids waren in no time in de mist verdwenen. 

Het enige houvast dat ik nog had, bestond uit enkele gammele planken onder 

mijn onzekere voeten en de wiebelende touwen die voor leuning moesten 

doorgaan. 

De paniek sloeg in alle hevigheid toe. Ik kon geen stap meer verzetten. Al mijn 

spieren weigerden dienst. Schreeuwend liet ik me door mijn knieën zakken, 

doodsbang en wanhopig… 

… totdat ik opeens een vertrouwde stem hoorde die mijn naam riep en ik 

dwars door de mist de uitgestoken hand van de gids zag die mij vastpakte, mij 

overeind trok en mij verder leidde. 

Hand in hand bereikten we veilig de overkant. 

Ingestuurd door Gera de Haan 



 

 

Vrijdag 4 maart 

 

 

Kom maar bij Mij, 

Geef je zorgen. 

En weet; 

Met Mij is er 

altijd een morgen! 

 

Naar 1 Petrus 5: 7 

 
 

 

 

Ingestuurd door Annebeth de Jong 



 

 

Zaterdag 5 maart 

 

“Alles komt goed”     kijk naar de:   “Oude Boom” 

Op het dorpsplein stond een boom. Hij stond daar al vele jaren en deelde 

het leven van vogels, huizen en mensen om zich heen. En hij gaf de tijd 

aan de zomer en winter, van de wisselende seizoenen in het dorp.  

In het voorjaar zong hij groen omkranst: `Nu is het lente, de vogels komen 

weer in mij nestelen`. In de zomer bood de boom schaduw aan mensen, 

die onder de takken neerzaten en daar lief en leed van hun kleurrijke 

levens van elkaar uitwisselden. In de herfst sierde de boom het dorpsplein 

met warme kleuren die tot mijmeren uitnodigden en tot omzien in 

dankbaarheid. En in de winter stak de boom stoer en vertrouwenwekkend 

af tegen een ijle vrieshemel.  

De boom was in de loop van vele jaren een deel van het dorpsleven 

geworden, verweven met de levens van velen. Totdat de boom, moe en 

oud geworden, zijn levenssappen ging verliezen zoals ook mensen dat 

doen. De dorpstuinman die erbij geroepen werd zag het: zijn dagen van 

groei en bloei waren geteld. `Maar hoe dankbaar mogen we niet voor al 

die dagen zijn`, sprak hij tot de mensen op het dorpsplein `En`, zei hij, `de 

plaats van de oude boom zal geen lege plaats in ons midden zijn.  

Uit zijn zaad groeien jonge scheuten die straks willen doen wat de oude 

boom gedaan heeft: schaduw en houvast bieden, voorjaar aankondigen en 

tot wijsheid uitnodigen in de herfst`. En zo werden op het dorpsplein 

nieuwe bomen, nakomelingen geplant. En in het voorjaar zag je: Ja, het 

zijn bladeren als die aan de oude vertrouwde boom. En in de winter die 

volgde, zag je hoe jonge boomkruinen zich tegen de hemel aftekenden 

zoals de oude boom dat vroeger gedaan had. En er kwamen vogels ook in 

hun takken nestelen. Want de jonge bomen waren gastvrij en deelden van 

harte hun leven met velen: met vogels en mensen, groten en kleinen.  

Jacques Verhees 

Ingestuurd door Halbe Overal 



 

 

Zondag 6 maart 

 

Lezen: Lucas 4: 1-13 

Jezus verbleef veertig dagen en nachten in de woestijn. Daar wordt hij 

geconfronteerd met een donkere macht die hem probeert in zijn 

kwetsbaarheid en zwakheid te treffen. Na deze confrontatie trekt hij de 

wereld in.  

Traditioneel wordt deze lezing aan het begin van de tijd tot aan Pasen 

gelezen. 

Woestijn – woestijnsoep met dadels 

Voor 1,5 liter soep 

1,5 liter groentebouillon 

150 gram ontpitte dadels in stukken gesneden 

2 winterwortels in stukjes gesneden 

2 stengels bleekselderij in stukjes gesneden 

1 eetlepel olijfolie 

1 theelepel komijn 

1 theelepel paprikapoeder 

2 eetlepels bloem 

1 eetlepel citroensap 

4 eetlepels yoghurt 

Fruit de ui, bleekselderij en wortels 5 minuten in de olijfolie tot ze glazig 

zijn. Meng de bloem met de kruiden, voeg dit toe aan het groentemengsel 

en bak een paar tellen mee. Voeg de koude bouillon toe en breng het 

geheel aan de kook. Laat 10 minuten sudderen op een laag vuur. Voeg de 

dadels en het citroensap toe en laat het nogmaals 10 minuten sudderen. 

Pureer de soep, verhit tot het kookpunt en serveer met een eetlepel 

yoghurt per kom.  

Uit: Hemelse spijzen, Tini Brugge en Gert Vos 



 

 

Maandag 7 maart 

 

GOD WEET KOMT HET GOED 

God weet komt het goed,                                                                                          

een rechtvaardige wereld waar niet de dood heerst. 

Je denkt na de dood een veel grotere ruimte 

waar je terechtkomt. 

Waar we kunnen wat we nooit konden 

oogsten wat we niet hebben gezaaid – 

woorden die niet bestonden, dachten we, 

maar ze bestonden. 

Of gaan we in vlammen op? 

Of word je een vlam in de zon? 

God weet komt het goed,                                                                                           

een rechtvaardige wereld waar niet de dood heerst. 

Misschien nog op deze onschatbare aarde 

eeuwen van schoonheid, 

onder open hemel wijd landschap 

lichtrivieren verte in blauw 

rotsen eikenwouden valleien 

steden in tuinen. 

En stilte groter dan taal. 

En liefde sterk als de dood. 

God weet het komt goed,                                                                                                

een rechtvaardige wereld waar niet de dood heerst. 

Tekst: Huub Oosterhuis 

 

Ingestuurd door Marja Crucq 

  



 

 

Dinsdag 8 maart 

 

Ingestuurd door Tryntsje de Jong 



 

 

Woensdag 9 maart 

 

 

 

 

 
 

 

Ingestuurd door Annabeth de Jong  



 

 

Donderdag 10 maart

 

      Ingestuurd door Janke Abma 



 

 

Vrijdag 11 maart 

 

Het leven leert ons vertrouwen 

Het ijs is gedooid. Op het rimpelende water zwemmen twee 

eendjes vrolijk rond. Aan de kant van het water staat een bejaard 

echtpaar toe te kijken. De eendjes gaan op in hun spel van 

duikend zoeken naar voedsel. Het echtpaar wordt meegenomen 

in het spel van de eendjes. 

Verloren in het spel van het leven, vergeten mens en dier de zorg 

om de dag van morgen. Spelend vertrouwen de eenden zich toe 

aan het leven. Dat spel van de eenden is een ernstig spel. Een 

spel van leven en dood. Het spel brengt verstrooiing terwijl het 

tegelijk zorgt voor het nodige voedsel. De bejaarden kijken naar 

dit spel, laten zich meenemen en begrijpen dat leven leert wat 

vertrouwen is. Want kijk: de eenden duiken en duiken opnieuw. 

Ze weten niet wat er beneden is. Ze vinden voedsel en leven. Ze 

vertrouwen er gewoon op. 

Het bejaarde stel heeft zich in het leven zorgen gemaakt voor de 

dag van morgen. Het ziet nu, als in een spiegel, dat vertrouwen 

rijpt door te durven leven. 

Aan de rand van de vijver staan struiken met kale takken. 

Schijnbaar dood. Straks worden de struiken groen. Vertrouw me 

maar… 

 

 

Uit: Oase onderweg, René Hornikx  



 

 

Zaterdag 12 maart 

 

Ik zie een grote regenboog 

 

Om mij heen zie ik 

een grote regenboog 

van heel veel mooie dingen, 

een kleurenwaaier 

van alles wat mijn leven 

zo  intens en onmetelijk 

waardevol maakt: 

 

het lachen van mijn kind, 

de stem van een partner, 

de warmte van vriendschap 

de veiligheid van het vertrouwde, 

de vlam van de liefde, 

de arm om mij heen, 

het samen samenvouwen van handen, 

het mijzelf kunnen zijn 

het dragen van eigen verantwoordelijkheid. 

 

Dank U voor al die goede dingen. 

Oefen de ogen van mijn hart, 

dat zij nooit blind worden, 

en ik steeds die regenboog blijf zien. 

 
Gedicht komt uit "Ladders naar de Hemel" van Alfred C. Bronswijk 

 
Ingestuurd door Marcel Janssen 



 

 

Zondag 13 maart 

Lezen: Lucas 9: 28-36 

Het verhaal van de verheerlijking ofwel bevestiging op de berg van Jezus 

wordt traditioneel gelezen op de tweede zondag op weg naar Pasen. 

Kikkererwten lijken op stenen, op grind. 

Kikkererwten soep – Stenen van de berg 

Voor 1, 5 liter soep 

1, 5 liter bouillon 

150 gram kikkererwten, een nacht geweekt  

500 gram spinazie 

5 eetlepels olijfolie 

2 tenen knoflook 

1 uit 

1 prei 

2 eetlepels rozijnen 

2 aardappelen 

1 theelepel karwijzaad 

Snijd de ui en prei in dunne ringen en fruit ze met de geperste tenen 

knoflook in de olie. Voeg de uitgelekte kikkererwten en het karwijzaad toe 

en fruit even mee. Voeg de bouillon toe, breng het geheel aan de kook en 

laat 2 uur sudderen. Voeg de in plakjes gesneden aardappel, de spinazie 

en de rozijnen toe en laat aansluitend 30 minuten koken tot de aardappels 

en kikkererwten gaar zijn.  

 

 

 

 

Uit: Hemelse spijzen, Tini Brugge en Gert Vos 



 

 

Maandag 14 maart 

 

De reinbôge 

Wês net forslein* 

Al stjalpet de rein 

Ut brekkende wolken 

Yn wâljende kolken 

Mei fjûr lyk in lôge, 

Hwant God spant syn bôge 

Tsjin de brekkende wolken 

Oer de wâljende kolken. 

Mei fjûr en mei rein 

’t Wurdt jo dêrmei sein: 

‘Myn boun* sil ‘k bitinke, 

Jo sil net forsinke 

Yn wâljende kolken 

Ut brekkende wolken, 

Al stjalpet de rein, 

Wês net forslein!’ 

     *forslein, ferslein / boun, bûn 

Sint Wilman 

 

 

Ingestuurd door Janke Abma 



 

 

Dinsdag 15 maart 

Sit net yn noed 

Sit net yn noed: wat sill`wy ite of 
drinke hoe komt it mei de hier en 
mei de klean? Jim moatte net te 
folle yn `t foar betinke hâld it mar 
op in soargeleas bestean. 
 
In libben fol fan kramp en 
takomstnoeden kin him dochs 
nea yn folle fleur ûntjaan  
dy bangens komt it lichem net 
te`n goeden. It moat in minske 
skea en ôfbrek dwaan. 
 
Kom,`t hat gjin doel al yn it foar 
te kriten: mei soarchlik stinnen 
komt men ek net klear. It libben 
is fan mear belang as `t iten en 
klean is moai, mar `t lichem sels is 
mear. 
 
De fûgels wrotte har de lea net 
stikken en wa fan jimme hat sa`n 
fleurich lot? hja fine altyd wol 
wat om te pikken en ite tankber 
út de hân fan God. 
 
De pinksterblommen bloeije er 
samar hinne hja skreppe net en 
ha gjin swierrichheit en siz no sels 
oft hja net moaijer binne as 
Salomo yn al syn hearlikheid? 

 
Tiis net oer dingen dy`t noch 
stean te kommen en oer de dei 
fan moarn,  dy`t nimmen ken: 
God soarget foar de fûgels en de 
blommen en soe er noch net 
mear nei jimme sjen? 
 
Jim moatt` net jimmer yn `e 
soargen sitte net altyd freegje: 
wer giet dit op ta?  
Sa dogge heidens dy`t net better 
witte- De Hear sjocht wier wol 
wat jim nedich ha. 
 
Dus jimme, sykje `t earst fan alle 
dingen Gods keninkryk en syn 
gerjochtichheit- om al it oare 
hoech jim net te twingen 
dat wurdt der jim op tajûn fan jim 
heit. 
 
De frees foar moarn ûntnimt jim 
hjoed de frede en `t jout jim neat, 
jim klachten binne omdôch: 
lear libjen by de dei op Gods 
genede en moarn fan `t selde; ien 
dei is krekt genôch. 
 

 
Tekst: Fedde Schurer 

Ingestuurd door Botty Tacoma 



 

 

Woensdag 16 maart 

Lettergebed 

Er waren eens twee mannen 

die samen aan tafel gingen. 

Vóór ze gingen eten, 

begonnen ze te bidden. 

De eerste man had een prachtig gebed 

met mooie woorden 

en lange zinnen. 

Toen hij amen zei, begon de tweede man: 

‘A-B-C-D-E-F- 

G-H-I-J-K-L-M- 

N-O-P-Q-R-S-T- 

U-V-W-X-Y-Z’ 

‘Wat is dát voor een gebed?! 

‘vroeg de eerste man. 

De tweede man antwoordde: 

‘Ik vind niet zo gemakkelijk mijn woorden, 

daarom geef ik God de letters  

en dan vertrouw ik er op 

dat Hij er een mooi gebed 

van zal maken.’ 

Naar een chassidisch verhaal 

 

Uit: Een parel voor elke dag 



 

 

Donderdag 17 maart 

 
 

 

Ingestuurd door Tietske Folkertsma  



 

 

Vrijdag 18 maart 

“Alles komt goed, omdat ik geloof… 

… in God, die liefde                         

is en in de hemel woont,  

waar wij van alle verdeeldheid en onrecht    

zijn bevrijd. 

… in de ene schepping,                  

gave van God, waarbinnen alles       

met elkaar samenhangt                     

en niemand gelukkig wordt              

zonder de liefde voor elkaar. 

… in de waardigheid                                 

en in de verscheidenheid                    

van alle mensen en volkeren,                              

en in de solidariteit, die eigen belangen overstijgt  

en alle verschillen vruchtbaar maakt. 

…, dat wij meer mens worden,         

wanneer wij omzien naar elkaar,                    

tot voorbij alle grenzen,                     

en dat liefde alle angst overwint.                     

Ik geloof in het vermogen van mensen                   

om de aarde goed te beheren                     

even het leven samen lief te hebben. 

… in Jezus Christus,                              

die Gods liefde in eigen persoon is,         

gekomen om ons te leren wat leven,            

vriendschap en liefde is.      

Amen. 

Ingestuurd door Halbe Overal 



 

 

Zaterdag 19 maart 

Kleurenruzie 

Op een dag zei Groen: ‘Ik ben de belangrijkste. 

Ik ben de kleur van het gras, van de bomen en van de bladeren.  

Zonder mij zouden de dieren sterven.’ 

Blauw zei: ‘Ik ben onmisbaar. Ik ben de kleur van het water. 

Zonder mij zou er geen leven zijn.’ 

Geel zei: ‘Ik ben de zonnigste.  

Ik breng kleur en warmte in de wereld.’ 

Rood zei: ‘Ik ben de kleur van het bloed en van de liefde.  

De mensen kunnen niet zonder mij.’ 

Oranje riep: ‘Ik ben de gezondste kleur. 

Zonder de vitamines in sinaasappelen, wortelen en pompoenen 

zouden de mensen ziek worden.’ 

En Paars wist: ‘Ik ben de kleur van de koningen.  

Jullie moeten naar mij luisteren.’ 

Toen donderde het verschrikkelijk. 

De regen nam het woord en zei: 

‘Beste kleuren, weten jullie dan niet 

dat God jullie allemaal verschillend geschapen heeft 

en dat jullie elkaar daardoor aanvullen? 

De mensen hebben elk van jullie nodig. 

Samen kunnen jullie prachtige dingen maken. 

Kom…’ 

En de regen gaf aan elk van de kleuren 

een plaats aan de hemel. 

En toen de zon begon te schijnen 

zagen de mensen een pracht van een regenboog.  

Naar een verhaal uit India 

 



 

 

Zondag 20 maart 

Lezen: Lucas 13: 1-9 

 

Een vijgenboom draagt 

na drie jaar nog geen 

vrucht, maar hij mag 

toch blijven staan. 

Hij krijgt goede 

verzorging en…nog een 

kans. 

 

Jezus maakt met dit verhaal duidelijk hoe het zal gaan in Gods 

koninkrijk.  

We moeten geduld hebben en goed voor elkaar en voor de aarde 

zorgen. 

Jezus zorgde voor ons. 

Hij ging een weg die niemand anders kon gaan. 

Daardoor gaf hij ons de vrijheid, om te kunnen kiezen tussen wat 

goed is en wat verkeerd is. 

Door die vrijheid kunnen we ook echt liefhebben. 

God heeft geduld met ons. 

Maar wij moeten ook geduld hebben met onszelf en anderen. 

Wij zijn geen van allen perfect en goed, maar hebben allemaal onze 

makken en fouten.  

Geduld hebben en als we dat doen, dan breekt het licht van Pasen 

door. 

 

Alles komt goed! 



 

 

Maandag 21 maart 

 

Eden 

Het leven in de Hof van Eden 

was te mooi om waar te zijn 

De zon kwam op de zon ging onder 

De tijd was nog niet uitgevonden 

Er was hemel er was aarde 

Er was lucht er was water 

In het bos de wilde beesten 

Er was Adam er was Eva 

Ze leefden met elkaar in vrede 

Zonder doel en zonder reden 

Ze kenden oorzaak noch gevolg 

Er was toekomst noch verleden 

Ze waren en dat was genoeg 

Te zijn zonder het te weten 

 gedicht: J.A. Deelder 

 

 

 

Ingestuurd door Janke Abma 



 

 

Dinsdag 22 maart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ingestuurd door Pep de Boer 



 

 

Woensdag 23 maart 

Opnieuw beginnen 

De seizoenen wisselen elkaar af in overgangen van leven: dood, 

nieuw leven, bloeien en vruchten voortbrengen. Onverstoorbaar 

gaat het leven in de natuur deze cyclische gang. 

Iemand, die regelmatig in het ziekenhuis had gelegen, hoorde ik 

verzuchten toen zij opnieuw opgenomen moest worden: ‘Dat houd 

ik niet langer meer uit: in het ziekenhuis, uit het ziekenhuis; steeds 

weer opnieuw beginnen; ik heb er haast geen moed en kracht meer 

voor.’ 

Steeds opnieuw beginnen, het lijkt zo eenvoudig, maar het is met 

de last van jaren, best moeilijk. Ach, het hoeven niet eens veel 

jaren te zijn om er vermoeid en moedeloos van te worden. 

En toch… krijgt iedereen steeds weer een kans om opnieuw te 

beginnen. 

Zouden we niet veel kunne leren van de natuur? 

In de natuur groeit het leven tegen de verdrukking in. 

Zouden we niet veel kunnen leren van kinderen? 

Want tegen de verdrukking in komen zij op voor het leven. 

Zouden we niet veel kunnen leren van Jezus? 

Tegen de verdrukking in wees Hij mensen de weg naar het leven. 

Een weg: respect hebben voor alle mensen, iedereen in zijn waarde 

laten, iedereen op verhaal laten komen. 

En ik… mij geeft dat moed om verder te leven. 

Het is lente… 

laat me opnieuw beginnen! 

      Uit: Oase onderweg, René Hornikx 



 

 

Donderdag 24 maart 

 

HET KOMT GOED, DUS HET HOEFT NOG NIET GOED TE ZIJN! 

Zoekend op internet met de zoekopdracht ‘Het komt goed’ 

stuitte ik op een artikel wat een eyeopener voor me is! 

‘Het komt wel goed’, hoe vaak heb ik dit zinnetje gebruikt?  

Talloze keren, vooral in moeilijke en uitzichtloze situaties.  

Wie wilde ik op zo’n moment overtuigen?  

Mijn familie, vrienden of mezelf?  

 

Ik geloofde helemaal niet dat het goed zou komen, die 

woorden waren een vlucht, een wegrennen van de 

werkelijkheid.  

Dit komt goed, dat komt goed, alles komt goed!  

Zoals in een sprookje ‘ 

…en ze leefden nog lang en gelukkig’,  

of een feelgood movie altijd weer met een ‘happy end’. 

En wat ik las in het artikel was dat ‘het komt goed’ betekent,  

dat het nu even niet goed hoeft te zijn!  

Wat een opluchting is dat!! 

Je hoeft je niet schuldig of een mislukkeling te voelen als je je 

niet optimaal voelt.  

Je mag je rot voelen, 10 minuten, een dag, een week, een 

maand…. wie weet nog langer.                    

Het komt een keertje goed.  

En een keertje is even niet vandaag. 

Just breathe. 

 

Ingestuurd door Marja Crucq 



 

 

Vrijdag 25 maart 

 

De bomen komen uit de grond 
en uit hun stam de twijgen  

en iedereen  
vindt het heel gewoon 

dat zij weer bladeren krijgen. 

Wij zien ze vallen naar de grond 
en dan opnieuw  

weer groeien 
zo heeft de aarde ons geleerd 
dat al wat sterft zal bloeien. 

 
Toon Hermans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingestuurd door Botty Tacoma 



 

 

Zaterdag 26 maart 

Cookie Dough harten bonbons 

Ingrediënten voor 28 stuks 

100 gram ongezouten roomboter 
60 gram kristalsuiker 
115 gram lichtbruine 
basterdsuiker 
2 el melk 
1 tl vanille extract 

225 gram bloem 
snuf zout 
100 gram chocolate chips 
250-300 gram melkchocolade 
30 gram witte chocolade 
Sprinkles 

 
Bereiding 
Klop de boter en beide soorten suiker tot 
een romig mengsel.  
Voeg melk en vanille-extract toe en mix tot 
dit is opgenomen. 
Voeg bloem, zout en chocolate chips toe en 
kneed tot een stevig deeg. Rol het deeg uit 
tot het ongeveer 15 mm dik is. Steek met 
een uitsteker hartjes uit. Leg deze op een 
plaat en laat minimaal een uur rusten in de 
koelkast. Smelt twee derde van de melkchocolade au bain-marie. Als dit 
helemaal gesmolten is, haal je de kom van het vuur en voeg je de rest van 
de chocolade toe. Roer regelmatig door tot alle chocolade gesmolten is. 
Dip de cookie dough harten in de chocolade en leg ze daarna op een vel 
bakpapier. Doe dit met alle harten en laat de chocolade stollen. 
Doe de witte chocolade in een wegwerp spuitzak en hang deze in een glas 
met warm water. Wacht tot de chocolade helemaal is gesmolten. Knip dan 
het puntje van de spuitzak en drizzle de inhoud over de harten heen. 
Decoreer met sprinkles. 
 

 

 

Ingestuurd door Annabeth de Jong  



 

 

Zondag 27 maart 

 

Lezen: Lucas 15: 11-32 

Vandaag een verhaal over twee zonen.  

De jongste wordt ‘verloren’ genoemd.  

Hij dwaalt letterlijk weg van zijn vader en verbrast zijn erfdeel.  

 

De oudste is verbijsterd als zijn jongste broer juichend wordt binnen 

gehaald en zelfs een feestmaal wordt klaargemaakt. 

 

Wat is dit? 

Ik werk me hier uit de naad en deze nietsnut wordt zomaar in de watten 

gelegd. 

Het verhaal vertelt niet hoe het afloopt met die oudste.  

Kan hij zich alsnog verheugen over de thuiskomst van zijn broer? 

 

Jezus is met deze gelijkenis kritisch naar de mensen van zijn tijd.  

Ze nemen hem veel kwalijk, onder andere dat hij eet met de ‘verkeerde’ 

mensen.  

Ze verheugen zich niet in een mogelijke omkeer en verandering van 

mensen. 

Een prachtig hoopvol verhaal. 

Bij God is altijd vergeving mogelijk en is er ruimte voor een nieuw begin, 

ook al verprutsen we het soms behoorlijk in ons leven. 

Pasen betekent ook dat onze fouten en die van anderen vergeven worden, 

streep erdoor! 

Allemaal een nieuwe kans. 

 

Het komt goed! 

 



 

 

Maandag 28 maart 

 

‘We love, that’s why life is full of so many wonderful gifts’ (Rumi) 

 

Ingestuurd door Nathalie Oliveiro  



 

 

Dinsdag 29 maart 

 

GEDACHTE 

 

‘Vertrouw er maar op dat 

je de haven zult 

bereiken. 

Hij, die het schip 

zeewaardig heeft 

gemaakt, 

heeft ook de haven op je 

komst voorbereid.’ 

 

Augustinus 

 

 

 

Ingestuurd door Botty Tacoma 



 

 

Woensdag 30 maart 

Bijdrage van de jeugdgroepen Meet Me en Eat & Creed 

De ene groep gaf antwoord op de vraag: Waarvan vraag jij je wel eens af 

‘Komt het wel goed?’ De andere groep bedacht woorden die ze vonden 

passen bij het verhaal van Noach en de regenboog uit Genesis. 

Vraag:  

1. Waarover maak jij je wel eens zorgen? 

2. Waar denk je aan als je de regenboog ziet? 

 



 

 

Donderdag 31 maart 

 

 

  



 

 

Vrijdag 1 april 

Misskien fine jo it in wûnderlike tik fan my; 

mar ik bin wei fan poppe-fuotsjes.  

Dy lytse poatsjes mei teantsjes en ieniemienie 

neiltsjes. Sa lyts, sa sacht, sa geef. In wûnder! 

Fuotsjes dy ’t de earste stapkes sette troch de 

keamer en al rûnskarreljend it hûs ferkenne. 

Mei fallen en opstean.  

Komt it wol goed? Mei mem nei de berneopfang. Mei heit nei it keatsfjild. 

Loslitte………! Komt it wol goed? 

Tienerfuotten dy ’t  mei iepen eagen de wrâld ferkenne. Fol fertrouen, 

ûnbefangen op in paad gean. Komt it wol goed? 

 

Alde fuotten fertoane faak de spoaren fan it libben. Letterlik en figuurlik. 

Knokkels, yngroeide neils, fergroeide, 

skeefsteande teannen. Safolle probleemfuotten. 

En altyd wer de fraach: “hoe kom ik hjir dochs  

oan? Komt it troch dy moaie skuontsjes dy ’t 

eins net goed pasten? Komt it, omdat ik de 

ôfdankerkes fan myn broer oan moast, Komt it…….?” 

Wa sil it sizze? It libben kin by tiden knipe as fierstente krappe skuon. It 

lytse, it sachte, it geve fan it begjin wurdt  tekene, soms skeind troch it 

libben. De iene sil him ôffreegje; Komt it wol goed? De oare seit: Alles 

komt goed! En wêr stean ik yn dit ferhaal?  

Ik kin allinne mar bidde: 

Dat it paad op dy ta komt en de wyn de goede kant út waait. 

Dat de sinne blier dyn antlit beskynt de rein dyn lânnen myld bedript. 

En oant wy elkoar wer moetsje meist burgen wêze yn de palm fan Gods 

hân. 
                  

               Ingestuurd door Tsjerkje Kooistra 



 

 

Zaterdag 2 april 

 

 
 

Ingestuurd door Botty Tacoma 



 

 

Zondag 3 april 

Lezen: Lucas 20: 9 – 19 

 

Dat het niet zomaar Pasen is geworden  

vertelt de gelijkenis van vandaag.  

Een man heeft een wijngaard en gaat op reis.  

Hij vertrouwt zijn bezit toe aan een aantal wijnbouwers.  

Dan wil de eigenaar de vruchten van zijn investering zien.  

Maar het gaat volledig mis en zelfs de zoon wordt gedood.  

 

Dat Jezus in de gelijkenis op zichzelf doelt, dat ontgaat de 

omstanders. Maar boos zijn ze wel, want dit kan toch 

niet?  

 

Hun woede bij dit verhaal is gelijk een goede graadmeter 

voor het andere verhaal, dat van Jezus zelf.  

Eveneens een verhaal van onrecht, waar je kwaad van zou 

worden.  

Maar ook een verhaal dat laat zien dat het God echt 

ergens om te doen is. En zo wordt de kwaadheid stille 

verwondering. 

 

 

Uit: Petrus Veertigdagenkalender 2022 



 

 

Maandag 4 april 

Alles komt goed 

‘Wat heeft blijvende waarde?’ 

Prediker ging op zoek naar het antwoord en kwam tot de conclusie dat 

niets op aarde blijvend is. ‘Eén en al vluchtigheid’. Of je nu keihard werkt 

of juist de bloemetjes buiten zet, uiteindelijk ga je sterven. 

Maar het mooie is dat Prediker tot nóg een conclusie komt. 

Een conclusie die het leven juist zinvol maakt en waarde geeft. 

Die ons leven een vast doel geeft, ongeacht de omstandigheden waarin 

we verkeren. 

Prediker zegt: De echte uitkomst van mijn zoektocht is: 

Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. 

Dáár draait het om. Wij kunnen niet doorzien wat het doel is van wat hier 

op aarde gebeurt. Maar er is Iemand die daar wél zicht op heeft: God. 

Je mag ontzag voor Hem hebben en Hem dienen met je leven. 

In je harde werken, in het genieten van vrijheid en ontspanning, in mooie 

tijden en in moeilijke tijden. Dat geeft je bestaan zin en perspectief. 

Dit mag onze focus bepalen, elke dag opnieuw. 

Hoe kan ik God vandaag eren in de situatie waarin ik verkeer? 

God heeft mij, heeft jou een plaats ‘onder de zon’ gegeven. 

Hij deed dat met een doel. 

Ik wil voor Hém leven. 

En dat wil ik zo goed mogelijk doen. 

 

Alles komt goed. 

 

 

Ingestuurd door Sandra Sijbesma  



 

 

Dinsdag 5 april 

De kruik die stuk was 

Een waterdrager moet elke dag voor zijn meester naar de rivier om 

water te halen. Aan weerszijden van zijn lichaam hangt een kruik aan 

een houten juk. De ene kruik zo goed als nieuw, puntgaaf en zonder 

lek, de andere kruik oud en gebarsten en met een klein gaatje erin. 

Bij thuiskomst blijkt de helft van de kruik al leeg en dat doet de oude 

kruik veel verdriet. Op een dag kan hij het niet meer voor zich 

houden en zegt tegen de waterdrager: ‘Meester, ik schaam me zo.’ 

‘Maar waarom dan toch?’ vraagt de waterdrager. ‘Omdat ik niet in de 

schaduw van de andere kruik kan staan. Hij levert dagelijks de volle 

inhoud water af, terwijl ik onderweg steeds water verlies.’ De 

waterdrager antwoordt: ‘Dat weet ik toch al lang. En toch heb ik je al 

die tijd graag willen gebruiken. Zijn die mooie bloemen langs de 

weg je dan niet opgevallen? Ze groeien alleen maar aan jouw kant. 

Enige tijd geleden heb ik daar zaad uitgestrooid. Jij hebt ze elke dag 

begoten en nu kan ik straks een prachtig boeket plukken voor mijn 

heer.’ 

Zo heeft de gebarsten kruik het nog nooit bekeken. Hij heeft die 

bloemen wel zien groeien, maar dat zijn meester hem bewust in 

dienst heeft gehouden en ondanks zijn gebrek toch kan gebruiken, 

was nog nooit in hem opgekomen.  

   

Ingestuurd door Anneke Elgersma                   



 

 

Woensdag 6 april 

Spiegeleicakejes 

Voor de cakejes: 

- 230 gram zachte boter 

- 230 gram zeer fijne kristalsuiker 

- 230 gram zelfrijzend bakmeel 

- 2 theelepels bakpoeder 

- 4 eieren 

- 1 theelepel vanille-Essence 

Voor het glazuur: 

- 600 gram poedersuiker, gezeefd 

- 230 gram zachte boter 

- snufje zout 

- 18 halve perziken uit een pot, uitgelekt 

Verwarm de oven voor tot 175 graden / gasstand 2-3. Zet 18 papieren 

vormpjes in muffinbakplaten. Doe alle ingredienten voor de cakejes in een 

kom en klop ze met een handmixer in 2-3 minuten tot een bleek, romig 

beslag. Schep het in de vormpjes. Bak de cakejes 20 minuten. Neem de 

bakplaten uit de over en laat ze 5 minuten staan. Zet de cakejes op een 

rooster en laat ze afkoelen. 

Klop voor het glazuur de poedersuiker met boter en zout met een 

handmixer door elkaar. Strijk een royale laag glazuur op de afgekoelde 

cakejes en zet op elk ervan een halve perzik. 

Bewaar ze ongeglazuurd maximaal 3 dagen in een goed gesloten trommel, 

of 3 maanden in de diepvriezer. 

 

Ingestuurd door Janke Amba 

  



 

 

Donderdag 7 april 

 

Met U wil ik opstaan 

Jezus Christus, 

met U wil ik opstaan 

tegen nood en dood 

tegen de marteling en lijden 

tegen armoede en ellende 

tegen haat en terreur 

tegen twijfel en berusting 

tegen onderdrukking en dwang. 

Met U wil ik opstaan  

tegen alles wat het leven hindert. 

Met U wil ik instaan 

voor alles wat het leven stimuleert. 

Wees Gij met mij, 

opdat ik met U opsta 

Anton Rotzetter Uit: Medemens 6 
 

 

 

Ingestuurd door Anneke Elgersma 

  



 

 

Vrijdag 8 april 

 

Alles komt 

goed 

en zo niet 

dan toch! 



 

 

Zaterdag 9 april 

 

Palmtak:  

‘Hosanna’, de mensen haalden Jezus met gejuich binnen. 

Broodhaan:  

‘Verloochening’, Petrus liet Jezus in de steek. Toen kraaide er een 

haan. Petrus kreeg spijt. 

Rozijnen:  

‘Verraad’, de dertig zilverlingen die Judas kreeg voor zijn 

medewerking. Hij bracht ze terug toen hij zijn fout inzag. 

Kruisvorm:  

Jezus stierf aan het kruis. 

Slingers:  

Pasen, Jezus verrijst uit de dood, Hij leeft.  

Eitjes:  

Het nieuwe leven in de lente, na de vasten vieren we feest.    



 

 

Zondag 10 april 

PALMZONDAG 

Lezen: Lucas 19: 28-40 

Deze 6e zondag heet Palmzondag. Een dag waarop de intocht van Jezus in 

Jeruzalem centraal staat en zijn naderende lijden en sterven. Zijn intocht 

wordt ondersteund door juichende mensen met groene (palm) takken. 

Het groen is een verwijzing naar leven, naar het nieuwe leven, 

uitgebroken uit de banden van de dood. 

 

Leven, de dood voorbij – soep van lentegroen 

Voor 1,5 liter soep 

6 deciliter bouillon 

500 vers lentegroen (bijvoorbeeld spinazie, rucola, kervel, waterkers of uit 

de natuur hoefblad, zuring, brandnetels, zevenblad) 

1 ui 

2 aardappelen 

1 prei 

50 gram boter 

Snipper de ui, snijd de aardappelen in dobbelstenen, de prei in ringetjes 

en fruit beide in boter. Voeg de bouillon toe en laat in 20 minuten gaar 

sudderen. Pureer de massa. Blancheer het verse lentegroen 2 minuten in 

kokend water en pureer het daarna. Roer beide purees door elkaar en 

maak op smaak af met zout en peper. Je kunt de soep eventueel 

verdunnen met melk. Breng even aan de kook voor het serveren. 

 

 

 

Uit: Hemelse spijzen, Tini Brugge en Gert Vos 



 

 

Maandag 11 april 

 

Paas Krans 

NODIG 

* ijzeren ring 

* groensoorten 

* eitjes 

* veertjes 

* lint 

* wikkeldraad 

* warme lijm 

AAN DE SLAG 

1. Verdeel het groen in kleine 

bosjes en bind deze vast met 

wikkeldraad om de ijzeren ring. 

 

2. Werk in één richting zodat je 

een mooie halve cirkel krijgt. 

 

3. Versier de halve groene krans 

met eitjes, veertjes, etc.  Deze 

plak je vast met warme lijm. 

 

4. Bevestig aan de bovenkant 

van de ring een lint waar je de 

ring mee kunt ophangen. 

 

 

Ingestuurd door Anneke Elgersma 



 

 

Dinsdag 12 april 

Gebed 

Heer, 
Dank dat het niet aankomt op wat anderen van mij 
vinden. 
Dat ik niet overgeleverd ben aan het oordeel van 
mensen, maar dat telt dat U mij kent en ziet. 

Dank dat ik, getekend door het kruis van Christus, 
door de diepte van het leven heen 
uw toekomst tegemoet mag leven. 

Help me, om elke dag weer een nieuw begin te maken. 
Reset mijn gedachten. 

Bevrijd me van de waan afhankelijk te zijn van het 
oordeel van anderen. 
Open mijn hart voor U en voor die ander die U op mijn 
pad brengt. 

Maak mij oprecht, volmaakt zoals U volmaakt bent. 
Door Christus die ons voorgaat, 
door lijden en dood heen, uw rijk tegemoet. 
Amen 

 

Ingestuurd door Anneke Elgersma 



 

 

Woensdag 13 april 

 

Wees over niets bezorgd,  

maar vraag God  

wat u nodig hebt  

en dank hem in al uw 

gebeden. 

 

Dan zal de vrede van God,  

die alle verstand  

te boven gaat,  

uw hart en gedachten in 

Christus Jezus bewaren. 

Filippenzen 4: 6-7 

 

 

 

Ingestuurd door Janke Abma 



 

 

Donderdag 14 april 

WITTE DONDERDAG 

Lezen: Lucas 22: 7 - 23 

Er zijn verschillende tradities ontstaan rond het laatste avondmaal dat 

Jezus met zijn vrienden, leerlingen, apostelen, gebruikte. Vaak deelde men 

op Witte donderdag koeken of stukken brood uit aan de armen. Die 

stukken werden apostelbrokken genoemd.  

In Duitsland, maar ook in Nederland wordt ‘apostelsoep’ gegeten, een 

reinigende soep waarin verschillende kruiden worden verwerkt. Reinigend 

om het kwaad uit het lijf te zuiveren en herboren Pasen te vieren. 

Apostelsoep met apostelbrokken 

Voor 4 personen: 

45 gram boter 

4 lente-uitjes 

50 gram bloem 

½ liter melk 

½ liter groente of visbouillon 

½ liter creme fraiche 

2 handjes zevenkruidenblad (uit de tuin) 

4 sneetjes witte brood 

peper 

 

Smelt de boter in een soeppan. Bak hierin de grof gesneden uitjes op een 

laag vuur. Strooi de bloem erover en roer. Voeg al roerend langzaam de 

bouillon toe. Blijf roeren tot een gladde saus ontstaat. Voeg melk toe en 

laat 5 minuten zachtjes doorkoken. Regelmatig roeren. Roer daarna de 

crème fraîche erbij en de gehakte kruiden erdoor en laat ½ minuut koken. 

Op smaak brengen met peper en zout. Leg in elk bord een sneetje brood. 

Schenk de soep daaroverheen. 

Uit: Hemelse spijzen, Tini Brugge en Gert Vos 



 

 

Vrijdag 15 april 

GOEDE VRIJDAG 

 

Petrus 
Leerling van Jezus, één van de twaalf, groot vertrouwen 
in zijn Heer. Loopt ook over water, tot…….hij Jezus uit 
het oog verliest. 
 
Petrus 
Zo zeker van zijn trouw aan Jezus, dat hij Hem nooit in de steek zou 
laten:  
“Al zou ik met U moeten sterven”. 
Hij trekt zijn zwaard om Jezus te 
beschermen. 
Dan toch 3 maal:  
“Ik ken die Man niet!” 
…..ergens kraait een haan. 
 
Enige tijd later, aan de oever van 
het meer van Tiberias: 
“Petrus, heb je Mij lief?”.  
“Ja Heer, U weet dat ik U liefheb”.  
Tot 3 maal toe : “Weid mijn lammeren”.  
“Hoed mijn schapen”. “Weid mijn schapen”. 
 
Petrus 
de Rots, waarop de Kerk is gegrondvest!  
 

 

 

Ingestuurd door Janny Strikwerda 



 

 

Zaterdag 16 april 

STILLE ZATERDAG 

  



 

 

Zondag 17 april 

PASEN 

 

‘Sjong dyn sang foar de sinne’                               

Sjong dyn sang foar de sinne, ljurk,  

do brune troubadoer, 

sjong foar flinters en fisken ljurk  

greiden en marren oer. 

Sjong alle loften fol jûchhei,  

sjong alle dagen ljocht. 

Wetter en wyn dy sjonge  

mei de kym dy tilt fan ljocht. 

Meitsj’ alle fûgels dronken,  

ljurk, en fiterje dyn koar 

wa’t jit gjin wize kenne ljurk,  

sjong do him harren foar. 

Do bist in master as gjinien,  

dyn siel is fan muzyk. 

Wa hat foar God en sinne stien  

mei ’n kiel dyn kiel gelyk. 

En sjong ek foar de minsken ljurk  

besprongen fan de dea 

sjong fan in iiv’ge moarntiid ljurk  

sjong do ús nachten rea. 

Sjong dat de dea ferliezer is  

en dat it libben wint, 

Sjong dat it Peaske Peaske is,  

dat hjoed Gods dei begjint  

Ingestuurd door Folkje Visser 


