
Veertigdagentijdproject 2022 Nicolaikerk   
 
Week   : 28 maart-3 april (5e zondag in de Veertigdagentijd) 
Thema  : Een spoor van licht – Werk van Barmhartigheid 
Weekthema : De haat van de wereld op Jezus - De dorstigen drinken geven 
Lezing  : Johannes 15: 18-27 

 
Schets van het verhaal 
Het thema van deze zondag is de haat van de wereld voor Jezus. In fel contrast tot de 

voorgaande verzen die over liefde gaan (over de liefde van Jezus voor zijn vrienden die Jezus 

net zo lief heeft als God zijn zoon liefheeft) lezen wij in de verzen voor deze week over de 

haat. De haat van de wereld en de wereldse mensen en machthebbers voor Jezus. Zij 

hebben geen macht over hem, integendeel: zij zijn bang om hun macht door zijn komst te 

verliezen. Door Jezus’ komst zijn de zonden van deze mensen voor iedereen zichtbaar. Maar 

wat zijn deze zonden precies? In vers 21 zegt Jezus dat zij degene die hem heeft gezonden 

niet kennen. Zij kennen God dus niet en zij haten Jezus zonder reden. God niet kennen en 

Jezus haten, zijn in mijn ogen hun zonden. Als je God niet kent kan je ook niet van hem 

houden en haat kan ontstaan als er geen ruimte voor liefde is. Er is in de harten van deze 

wereldse machthebbers geen plek voor liefde. Geen plek om de liefde voor God, voor Jezus 

of voor een ander mens ruimte te geven. Zij willen niet veranderen, hun leven is geregeld: zij 

houden zich aan de regels, ze volgen de geboden en willen dat alles zo blijft zoals het is. 

Maar Jezus heeft verandering gebracht. Hij heeft de mensen wakker geschud. Door zijn 

daden en zijn woorden zijn ze zich bewust dat er iets niet klopt. Dat zij zich schuldig hebben 

gemaakt. Voor mij is de schuld die zij op zich geladen hebben het feit dat ze niet lief hebben. 

Zij haten, en deze haat laat Jezus en later de apostelen vervolgen. Jezus waarschuwt zijn 

vrienden: ze gaan jullie haten en vervolgen, omdat zij mij haten en vervolgen. Maar hij 

belooft ze ook hulp. Deze hulp komt in vorm van de Geest. De “Geest van de waarheid” 

lezen wij in vers 26; deze Geest gaat de apostelen bijstaan. Het is voor mij dezelfde Geest die 

ons nu in deze veertigdagentijd ook bijstaat. Deze Geest die ons helpt om tegen haat, in het 

kleine en in het grote, in te gaan. De haat die in zijn meest extreme vorm ook in de oorlogen 

te zien is, die er op dit moment gaande zijn. Jezus heeft de wereld en zijn machthebbers 

overwonnen en hij nodigt ons uit om met hulp van de Geest van de waarheid de haat te 

overwinnen. En dat gaat meestal met liefde. De liefde voor elkaar en de liefde voor God. Er 

staat ons open om op onze eigen manier en ieder met onze gaven en talenten maar ook met 

onze tekortkomingen tegen de haat in de wereld in te gaan. 

Alexandra Querbach-van Oosten 

 

Gespreksvragen: 

1. Voel je soms die haat van de wereld voor jou? Of haat jij soms de wereld? Hoe ga je 

hiermee om? 

2. Wat schudt jou soms wakker? Waar merk jij dat je soms iets doet of zegt dat haat zaait en 

niet liefde? 



3. Wanneer voel je je schuldig? En vergeef je ook jezelf als je om vergeving bid? 

4. Wat roept het in je op: De Geest van de waarheid? Heeft deze Geest het vandaag 

moeilijker dan vroeger? 

5. In verband met het werk van barmhartigheid van deze week (de dorstigen drinken geven): 

naar wat dorst jij? 

 

Challenge: De dorstigen te drinken geven 
 

1. Vastencollecte 32 april: De dorstigen drinken geven in Moldavië Het zal je maar 
gebeuren: je moet je als kind zonder ouders zien te redden of je staat er als oudere 
alleen voor. Veel kinderen en ouderen in Moldavië kunnen niet terugvallen op familie 
of geliefden. Geld voor een dagelijkse gezonde maaltijd is er niet. De dagcentra van 
Bethania staan open voor kwetsbare mensen. Jezus’ opdracht om dorstigen drinken 
te geven krijgt hier handen en voeten. Jong én oud kunnen rekenen op zorg, 
aandacht en dagelijks eten. 

2. Laat dat wijntje even staan, drink een week geen alcohol. Of, als je geen alcohol 
drinkt, drink dan deze week geen limonade, sap of frisdrank, maar water of thee. 
Geef € 2 voor elke dag waarop je geen alcohol of limonade drinkt. 

 
Voor de agenda: 
Woensdag 30 maart 19:00 uur: Oecumenische vesper Johannes-Bernarduskerk, Oranje-
Nassaulaan 2. 
 


