Zaterdag 3 april 2021
Psalm 62

Stil
Mijn ziel keert zich stil tot God
Vele mensen in de Bijbel zoeken de stilte op om met God te
praten. Hierdoor komen ze dichtbij Hem. Denk aan Hanna. Zij bidt in
stilte, verdrietig doet ze een belofte aan God. Elia hoort God zoals
beschre¬ven staat in 1 Koningen 19:11-13 in ‘het zachte suizen van
de stilte’ (BGT). In het Oude Testament staan veel voorbeelden van
men¬sen die God ontmoeten in de stilte. Ook Jezus zoekt
regelmatig de stilte op om met God te praten. Laten ook wij vandaag
de rust opzoeken en stil worden voor het aangezicht van God.
Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht Straalt van Zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
En ons genezing brengt; Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
(Sela - Opwekking 464)
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Jezus gaat ons voor

Inleiding

Vrijdag 2 april 2021

We luisteren op weg naar Pasen naar zeven
uitspraken van Jezus die beschreven worden
in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus
maakt met een beeld duidelijk wie Hij is.
Hij stelt zich aan ons voor: ‘Ik ben …’
Aansluitend bij de woorden van Jezus is het thema van deze week
de opstanding en het leven. Jezus is sterker dan de dood. Hij kan
mensen opnieuw het leven geven.

Zondag 28 maart 2021
Johannes 11
Jezus heeft verdriet om het ongeluk van mensen. Hij vindt het vreselijk dat zijn vriend Lazarus ziek is en sterft. Hij huilt. Maar Jezus
doet meer. Hij vraagt of zijn zussen geloven dat God sterker is dan
de dood. Dat geloven ze. Dan bewijst Jezus dat ook. Hij roept Lazarus uit het graf. Mensen mogen na hun dood verderleven bij hun
Heer, in wie zij hebben geprobeerd te geloven. God laat hen niet los,
maar houdt hen voor altijd veilig in zijn armen. Als Lazarus uit het
graf komt moet Jezus nog veel lijden. Hij moet nog sterven, maar
ook zijn graf gaat op Pasen open.

Mini project verbeelding thuis.
Elke zondag mag je een plaatje van een landschap en een rondje
met een bijpassend voorwerp op de achterplaat plakken. Langzaam
wordt de weg die Jezus ons voorgaat zichtbaar.
Werkwijze
- Knip het twee plaatjes van zondag 28 maart uit en kleur ze in.
- Plak het plaatje met het landschap in het derde rechthoekige vakje.
- Plak het rondje op het plaatje met het landschap.

Johannes 19 : 16-42

Gestorven en begraven
Jezus dronk van de wijn, en zei: ‘Mijn werk is klaar.’
Toen boog Hij zijn hoofd en stierf.
Voordat Jezus sterft gebeuren er een aantal dingen die in de Bijbel
al waren aangekondigd. In het kruis zijn deze gebeurtenissen te
zien.

Dinsdag 30 maart 2021

Woensdag 31 maart 2021

Johannes 17

Johannes 18 : 1 - 27

Jezus bidt voor alle gelovigen

Jezus wordt gevangen genomen

19 maart 2017

Ik bid voor alle mensen die in Mij zullen geloven als ze Uw
boodschap horen. Laat alle gelovigen samen één zijn. Net
zoals Wij samen één zijn, Vader. En laat alle gelovigen ook één
Jezus
in Getsemane
zijn met Ons. Dan
zullen alle
mensen op aarde geloven dat U
Mij Marcus
gestuurd
hebt.
14:32-42

Jezus zei: ‘Ik ben het. Dat zei Ik jullie al. Als jullie Mij zoeken,
laat mijn leerlingen dan gaan.’ Zo moest het gaan. Want Jezus
had zelf gezegd: ‘God, Ik heb alle mensen gered die U aan Mij
gegeven hebt.’
Jezus beschermt zijn leerlingen, als Hij gevangengenomen wordt.
Hij wordt geboeid, zij mogen vrij zijn. Ze mogen toekijken hoe ze
door Jezus worden gered. Dat is al heel moeilijk voor hen. Ze
vluchten alle kanten uit. En na Pasen zien ze elkaar terug. Dan is
alles anders.
Kruiswoordpuzzel:
Vul de woorden die bij de plaatjes horen in de vakjes.
Van boven naar beneden lees je een woord.
					Let op! een ij = i + j

Donderdag 1 april 2021

Maandag 29 maart 2021

Johannes 19 : 1 - 16

Johannes 12 : 1 - 11

Jezus komt bij Pilatus

Maria zalft Jezus

U hebt geen macht over Mij, behalve de macht die God aan u
gegeven heeft.

Zij moest dit doen. Daarmee heeft ze laten zien wat er gaat
gebeuren bij mijn begrafenis. Jullie zullen altijd arme mensen
om je heen hebben, maar Ik zal er niet altijd zijn.

Woordzoeker:
Streep de woorden uit de lijst door en lees de over gebleven letters
van links naar rechts, van boven naar beneden. De letters vormen
een zin over het werk van de Here Jezus.
afgunst
Barabbas
beschuldigen
geboeid
gesel
gevangen
gewoonte
hogepriesters
Jezus
Joden

koning
kruisigen
leed
leugens
lijden
menigte
moord
ochtend
oproer
opstandeling

oudsten
Pesachfeest
Pilatus
pijn
rechtspraak
Romeinen
Sanhedrin
schreeuwen
Schriftgeleerden
uitleveren

vergaderen
verhoor
verzoek
volk
vraag
vrijlaten
waarheid
zwijgen

Puzzel
Trek een lijn tussen de mensen en de beschrijving die bij hen hoort:
Marta
Maria
Lazarus		
Judas			
Jezus			
Joden			
Hogepriesters

Dankbaar voor de liefde.
Opgewekt uit de dood, eet mee.
Nieuwsgierig.
Aandacht voor Jezus, zalft zijn voeten.
Willen Jezus doden.
Werkt hard, bedient bij het eten.
Boos, zegt dat geld voor de armen moet zijn.

Sommige mensen laten zien dat ze van Jezus houden, anderen niet.
Wie houden van Jezus?
Hoe laat jij zien dat je van God houdt?
Hoe kun je schoon worden bij God?

Experimentje:
Kras met een spijkertje de dingen waarvan jij schoon wilt
worden op een stukje zeep. Was daarna het zeepje in een
teiltje met water. De zonde / de viezigheid verdwijnt en het
begint lekker te ruiken. Zo wil Jezus ook jouw zonde van je
weg nemen als je om vergeving vraagt.

