
Veertigdagentijdproject 2022 Nicolaikerk   
 
Week   : 14-20 maart (3e zondag in de Veertigdagentijd) 
Thema  : Een spoor van licht – Werken van Barmhartigheid 
Weekthema : Geloof en ongeloof - De naakten kleden 
Lezing  : Johannes 12:18-25 

 
Schets van het verhaal 
Het thema van deze zondag is geloof en ongeloof. En wijsheid tegenover dwaasheid. Een op het 

oog nogal rechtlijnig thema. Want wat is geloven eigenlijk? Wat kan ik, zou ik moeten/willen 

geloven? Moet ik ‘in’ Jezus geloven, of moet ik ‘hem’ geloven? (Dat is een wereld van verschil.) 

‘Geloven doe je in de kerk’ zeggen ze weleens. Maar het is niet hetzelfde als het aannemen van 

een pakketje waarheden en die herhalen. Geloven is een manier van leven, waarin je probeert 

koers te houden op het Rijk van God, dat in Jezus dichtbij is gekomen. Maar je kunt er niet je 

vinger op leggen. Zijn Rijk is niet van deze wereld. Wat Jezus is komen doen in deze wereld is 

eerder vluchtig dan concreet. Het is dynamisch en het uit zich in wat je doet en laat.  

 

Gespreksvragen: 

1. Soms zie je er -even- een glimp van.  

Kijk eens goed naar deze afbeelding.  

In het midden zie je vier verticale stippen, met drie stippen er onder.  

Kijk gedurende ongeveer een halve minuut naar deze stippen, zonder je af te laten leiden 

door iets anders.  

Richt dan je blik op een lichte wand. Wat gebeurt er? Ziet u iets? En zo ja: wat?  
    

 
En als u dan al wat ziet,  wat dan nog??? Maakt dat enig verschil?  

 



2. Geloven is niet iets ‘zien’, maar iets ‘leven’.  Hoe kun je dat doen? 

3. Maak een Emmaüs-wandeling (https://www.beleveniswandeling.nl/wp/emmauswandeling/) met 

iemand. Met als gespreksonderwerp: Wat wil ik in deze wereld behartigen, en waarom doe 

ik dat dan (niet)?   

4. Bij het weekthema ‘de naakten kleden’ kun je ook denken aan het sprookje over de nieuwe 

kleren van de keizer. Het verhaal is bekend. Wie kleine kinderen heeft kan het voorlezen of 

vertellen. Van belang is het moment dat een klein kind roept: ‘de keizer heeft helemaal 

geen kleren aan!’ En daarmee wordt  iedereen wakker. Zeggen wat je ziet is een 

profetische (op)gave. Vooral als het om onrecht gaat. De keizer staat in zijn hemd…. En 

moet nodig échte nieuwe kleren aan.  

Zegt dit sprookje je iets over onze politiek, in deze week van gemeenteraadsverkiezingen? 

5. Jan de Beer, predikant in Zwolle, schreef vanaf 2020 wekelijks een rondzendbrief, over de 

situatie van de vluchtelingen op Lesbos, na de vreselijke brand in kamp Moria. 75 brieven 

schreef hij in totaal, over de erbarmelijke situatie op Lesbos en over zijn teleurstellende 

contacten met christelijke politici daarover. Deze week is hij ermee gestopt. Hij is te druk 

bezig met het opvangen van vluchtelingen om nog langer door te gaan als een roepende in 

de woestijn. Zijn laatste brief is hier te lezen: 

https://www.christelijknieuws.nl/news/13858/Jan-de-Beer%3A-mijn-laatste-weekbericht-

Vluchtelingen-van-Lesbos. Wie staat hier nu in zijn hemd? 

 

Aline Barnhoorm 
 

 
De komende weken sluiten we aan bij het vastenproject van Kerk in Actie: de Werken van 
Barmhartigheid. 
 
Challenge: De naakten kleden 
 

1. Vastencollecte 20 maart: In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. 
Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie 
Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt kinderen op straat op, bouwt een band met hen 
op en kijkt samen met het kind, en met de ouders als die in beeld zijn, welke hulp het beste 
is. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. 
Dreamhouse wil daarnaast voorkomen dat kinderen op straat belanden. Daarom 
ondersteunt het ouders om financieel zelfredzaam te worden, zodat ouders hun kinderen 
kunnen voeden, kleden en naar school laten gaan 

2. Loop je kledingkast na en ruim hem uit. Alles wat je het afgelopen jaar niet gedragen hebt, 
maar wat nog prima in orde is, breng je naar de kringloopwinkel. Dat is goed voor het 
milieu en voor mensen met een kleine portemonnee. Je staat ervan versteld hoeveel 
ruimte dat geeft. 

3. Denk na over hoe vaak je nieuwe kleding koopt en vooral waar! Is het ‘eerlijke kleding’? 
 
Voor de agenda: 
Woensdag 16 maart 19:00 uur: Oecumenische vesper Johannes-Bernarduskerk, Oranje-
Nassaulaan 2. 
Donderdag 17 maart 20:00 uur: Lezing ‘Nederland en de trans-Atlantisch slavernijhandel’. 
Tuinzaal. 
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