
 

Zondag 21 februari 2021 
 
 
 
 
   

 

 
 
 

Eerste zondag van de Veertigdagentijd. 
 

Met Jezus op weg naar Pasen. 
We vieren vandaag de eerste zondag van de veertigdagentijd, ook wel 

vastentijd genoemd. We zien in de kerk dat de priester een paars kazuifel 
draagt. Er staan geen bloemen. Alles is een beetje sober. 

Waarom? 
De veertigdagentijd is er om ons dichter bij God te brengen. Door wat meer te 

bidden, over God te lezen en aan mensen die het minder hebben dan wij, te 
denken, groeien wij in de Liefde tot God en onze naaste. 

Het kan helpen om samen te vasten en dat kan op vele manieren. 
Jezus hoort de stem van de H. Geest. Hij weet dat Zijn tijd nu gekomen is. 

Hij luistert en doet wat God van Hem vraagt. 
 
 

Zullen we nu eerst maar samen lezen? 
 
 
 
 
 

 
Is er ook deze zondag een kaarsje dat aan kan? 

 
 
 
 

“In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.” 
 



 
 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Marcus. 

 
Verteller:  Op een dag dreef de Geest Jezus naar de woestijn. 

Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, 
terwijl de satan Hem op de proef stelde. 
Hij woonde tussen de wilde dieren en de engelen dienden Hem. 
Toen Johannes gevangen was genomen ging Jezus naar Galilea 
en leerde de mensen de Blijde Boodschap van God. 
Hij zei: 

Jezus:          “De tijd van God is gekomen en zijn Rijk is dichtbij. 
Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” 

 
Woord van de Heer. 

 

 

OM TE DOEN 
 
 
 

Gesprekje: 
Jezus luistert naar de heilige Geest. 
Horen wij ook wel eens een stem van binnen die zegt dat je iemand moet gaan 
helpen? 
Horen wij ook wel eens een stem die zegt: “Kom volg Mij”. Van wie zou deze 
stem zijn? 
Horen wij ook wel eens een stem die zegt: “Ga maar lekker boos doen. Of pak 
maar iets van een ander af?” Van wie zou deze stem zijn? 
 
 
 
 
 

                              Om te bidden:                                          
 
Lieve Jezus, 
We willen proberen met U op weg te gaan naar Pasen. Vandaag horen we dat 
U alleen bent in de woestijn, maar dat U daarna over uw Vader gaat vertellen. 
Jezus U vraagt dat we in Gods Woord zullen lezen. Dan kunnen we andere 
mensen/ kinderen over U vertellen. En dat we bidden dat er heel veel mensen 
in U gaan geloven. Jezus wilt U met ons meegaan op Uw weg naar Pasen? 
Amen. 



 
 
 
Om te zingen:                                                
 

Jezus, U nodigt mij.  
 
Jezus, U nodigt mij-Jezus, bij U te zijn. 
Ik zie hoe U mij ziet en er verandert iets. 
Jezus, ‘k wil bij U zijn. 
 
U sprak uw woord tot mij, 
Maakt mij van binnen vrij. 
Uw waarheid die bevrijdt, 
maakt mij voor U bereid. 
 
Op uw woord ga ik voort 
Ik heb uw stem gehoord. 
U leidt mij naar uw Hart, 
daar vind ik rust en kracht. 
 
‘k Richt, vrij van iedereen, 
mijn blik op U alleen. 
Ik leg mijn leven, Heer, 
hier aan uw voeten neer.  
 

(“In Vuur en Vlam” Cd) 
Tekst en Muziek Gemeinschaft Emmanuel München 
Vertaling en uitvoering: Gemeenschap Emmanuel Nederland) 

 
 
 
 

 

                    

 

Tip van de week 
 

Probeer iedere dag een verhaal uit de Bijbel te lezen 
en na te denken over datgene, wat jij gelezen hebt. 

 

https://youtu.be/EIZfwgX0Ov
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https://youtu.be/EIZfwgX0Ovs
https://youtu.be/EIZfwgX0Ovs

