
VEERTIGDAGENTIJD,  
DE STENEN ZULLEN ROEPEN  

(Lucas 19:40)  
WEEK 6.  

(de Goede –stille- Week) 
 
 
ZONDAG 10 APRIL. (Palmzondag) 
Lucas 19:28-40 
Zij riepen: “Gezegend de koning die komt in de Naam van de Heer”! 
 
Zwaaiend met palmtakken halen de mensen Jezus binnen. Hij is de koning. In 
katholieke kerken krijgen de gelovigen palmtakjes (buxus) uitgereikt. Die hangen zij 
thuis op. Zo mogen zij zien dat Jezus in hun leven is binnengehaald. Maar een 
palmtakje of niet, wie is Jezus voor jou? Is Hij iedere dag welkom in je leven?  
 
 

MAANDAG 11 APRIL. 
Mattheus 10:38-39  
Jezus zegt: “Wie zijn leven geeft omwille van Mij, die 
zal het vinden. Maar wie zijn leven verliest omwille 
van Mij, die zal het behouden. 
 
Beetje vreemde woorden van Jezus. Hoe dan ook, je 
mag het echte leven, het leven met een diepe zin, 
vinden en behouden. Het is een leven waarin de 
bron één en al rust is. Hij schenkt het je.                

 
 
DINSDAG 12 APRIL. 
2 Korinthe 5:13-17 
Paulus schreef: Christus is voor allen gestorven opdat de levenden niet langer voor 
zichzelf zouden leven.. 
 
Christus is de dood ingegaan. In de diepe duisternis. Niet om in de dood te blijven, 
maar om de dood te vernietigen. Daardoor heeft ons leven een andere betekenis 
gekregen. Waar leef jij voor? Waartoe ben jij op aarde? Denk daar vandaag eens 
over na. 
. 
 

 
 

WOENSDAG 13 APRIL. 
Romeinen 8:31-39 

Paulus schreef: Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. 
 

Voel je je soms door God verlaten? Dat kan best. Jezus voelde dat ook. Maar 
toch….wat er ook gebeurt: Hij is er! In ziekte en gezondheid, in leven en sterven. Dat 

vertrouwen mag je weten. 
. 



 
DONDERDAG 14 APRIL. (Witte Donderdag) 
1 Korinthe 11:23-26  
Paulus schreef: Jezus nam het brood, brak het en 
zei: “Dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn 
gedachtenis”. Zo nam Hij na de maaltijd de beker 
met de woorden: “Deze beker is het nieuwe 
verbond in mijn bloed. Doet dit elke keer dat u hem 
drinkt tot mijn gedachtenis”.    
 
Gedachtenis is meer dan “denken aan”. Het is 
actief en levend iemand binnenlaten. Christus komt 
tot ons in brood en wijn. Het is een heilig moment. 
Niet te snappen met verstand, maar wel met de 
liefde van het hart. Zo is Hij onder ons!! 
 

 
 
 
 
VRIJDAG 15 APRIL. (Goede Vrijdag) 
Johannes 19:30 
Jezus zei aan het kruis: “Het is volbracht”. Daarop boog Hij het hoofd en gaf de 
geest. 
 
Toen werd het stil. Heel stil. Doodstil. Zoek vandaag de stilte. Een lang moment. En 
zie wat God met je doet. 
 
 
 

 
 
 

ZATERDAG 16 APRIL. (Paas –stille- Zaterdag) 
Romeinen 6:3-11  

Paulus schreef: Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij 
een nieuw leven zouden leiden zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de 

doden is opgewekt. 
 

Het is nog stil en donker. Maar het gaat rommelen. Er komt licht. Heus. Ook in jouw 
leven….en ooit!!!!! 

 
 
 

GEZEGEND EN ZALIG PASEN!! 
CHRISTUS IS WAARLIJK VERREZEN!! 


