
Veertigdagentijdproject 2022 Nicolaikerk   
 
Week   : 2-6 maart (1e zondag in de Veertigdagentijd) 
Thema  : Een spoor van licht – Werken van Barmhartigheid 
Weekthema : Overgave - De hongerigen te eten geven 
Lezing  : Johannes 11: 55 – 12: 11 

 
Schets van het verhaal 
De tekst staat onder het voorteken van de profetie van Kajafas dat Jezus zou sterven voor zijn volk 

(11: 50). Onrecht, door God in dienst genomen, opdat Jezus zijn weg in gehoorzaamheid aan zijn 

Vader kan gaan. Een weg door het laatste donker heen: Godverlatenheid. Schuld en dood en 

zinloosheid worden opengebroken. Het is de weg van de bevrijding, van het nieuwe begin. Pasen. 

Dát wordt gevierd met Pesach: bevrijding, uitzicht, gevierd voor Gods aangezicht. Waar anders? 

Naar de tempel dus. Jawel, maar dat vraagt uiteraard om reiniging, het oude, donkere in je leven 

achterlaten. Herkenbaar in ons  drempelgebed, in de vastentijd: je concentreren op het eigenlijke, 

het wonder dat God zelf met ons optrekt, ons opricht, aanvaardt zoals we zijn en juist in die 

aanvaarding ons verandert, ons opnieuw geboren laat worden. Daarom heet de eerste zondag na 

Pasen: ‘Als pasgeboren kinderen’! 

Reiniging volgens een vast ritueel uit die tijd om naar de tempel te gaan. Maria voltrekt die 

reiniging naar Gods eenmalig ‘ritueel’: zij zalft Jezus’ voeten - voor zijn begrafenis. Deze reiniging 

wordt aan Jezus voltrokken, aan Hem alleen. Als in een echo geldt het ons: deze reiniging is meer 

dan donker achterlaten, het is jezelf achterlaten en nieuw mogen beginnen. ‘O God die stierf 

onschuldig … Gij hebt vermenigvuldigd ons leven met uw dood.’ (363, LvK) Kortweg: Jezus redt. 

Daarom vervult de geur van de olie het hele huis. ‘Vervullen’, dat woord reserveert Johannes voor 

de vervulling van Gods belofte dat wij voor Gods aangezicht mens mogen zijn met Hem en met 

elkaar. Levend in zijn Licht dat donkerheid openbreekt. 

Donkerheid, zó tastbaar: vluchten voor jezelf, voor honger, geweld, de armen waar Judas voor 

opkomt. Onzuiver motief? Daarom nog wel begrijpelijk. Dat doen wij bij wat luxere uitgaven ook, 

ons afvragen: kan het niet beter aan de armen gegeven worden! Als we even niets te doen 

hebben, of we onze tijd niet beter kunnen besteden door anderen in eenzaamheid en verdriet op 

te zoeken.  

Maria kiest de weg van de totale overgave, om teruggebracht te worden tot de grond van haar 

bestaan. Dat doen wij ook als we in de kerk de vreugde van het lied, van muziek, meemaken, 

teruggebracht worden naar de grond van ons bestaan: God is goed. Een woord, een geur die in 

klank huis en hart doordringt. 

Gods goedheid, in ‘Jezus redt’ samengevat, het komt in overvloed op ons toe. Hart en hoofd en 

handen zijn als een echowand: onze inzet, ons spreken in liefde, onze goede werken. Want armen 

naar lichaam of geest vergeten? Onbestaanbaar voor ieder die de geur van de nardusolie met zich 

meedraagt. 

 

 



Gespreksvragen: 

1. Een persoonlijk vraag die niet in groepsverband besproken hoeft te worden: Hoe geef ik vorm 

aan mijn eventuele luxe in bezit of tijd, overwegend dat die luxe wellicht beter aan de armen 

gegeven kan worden 

2. Schrijf een lied, bv. op de melodie van 536 of 547 (LB), dat aansluit bij het thema van de 

zalving: Overgave. 

3. Bespreek met elkaar de lof van de overbodigheid. Maria had immers met een beetje 

nardusolie dezelfde symboliek vorm gegeven. We ruimen tijd in voor elkaar en onszelf, om zo 

maar niets te doen. We geven elkaar ruimhartig bij gelegenheden, maar mag het een onsje 

minder? Het gaat toch om het gebaar. We gunnen onszelf enige luxe – en die armen dan?! We 

gunnen onszelf de luxe van de lofprijzing in woord en klank – wat heeft de ‘wereld’ daar aan? 

4. Hoe ervaren wij het lied in ons leven (dus niet alleen in de kerk). Herkennen we in het zingen 

van de (dierbare) liederen van (heel) vroeger, in het zingen van opwekkingsliederen of van de 

nieuwe liederen uit ons Liedboek, één rode draad? 

Kees Bouman 
 

 
De komende weken sluiten we aan bij het vastenproject van Kerk in Actie: de Werken van 
Barmhartigheid. 
In de afgelopen weken is al aandacht gegeven aan het eerste werk: Bezoeken van de gevangenen. 
Dat is vorm gegeven d.m.v. de Paasgroetenactie van de diaconie. U kunt de kaarten nog inleveren 
t/m a.s. zondag 6 maart 
 
Challenge: De hongerigen te eten geven. 
 

1. Vastencollecte: Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun 
demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere 
landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds 
meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven 

2. Deze week eten we sober: we eten geen vlees en snoepen niet. Geef 2 euro aan de collecte 
voor Rwanda voor elke dag waarop dit is gelukt. Dit sluit aan bij de nationale actie. Zie 
https://weekzondervlees.nl voor meer informatie en creatieve eet-tips. Het is natuurlijk 
nog leuker om deze challenge samen te doen... wie komt er eten deze week?  

3. Bid voor de mensen met (te) weinig eten en bespreek met elkaar wat deze vastenactie je 
oplevert. Of deel een lekker recept met anderen om elkaar te inspireren. 

4. Op zondag 6 maart zamelen we houdbare levensmiddelen in voor de voedselbank. Neemt 
u ook wat mee? 

 
 
Voor de agenda: 
2 maart 19:00 uur: Aswoensdagviering Johannes-Bernarduskerk, Oranje-Nassaulaan 2. 
 
 

https://weekzondervlees.nl/

