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Veertigdagentijd
Op woensdag 22 februari is met Aswoensdag de veertigdagentijd begonnen. Wij zijn op weg
gegaan naar Pasen en hebben veertig dagen – de zondagen tellen niet mee – om ons voor te
bereiden. Een voorbereiding in bezinning: wij volgen de weg van onze Heer naar het kruis dat
opgericht wordt, naar het graf dat gesloten wordt, naar zijn opstanding uit de dood. Veertig
dagen. Het getal veertig is niet zonder reden gekozen. In de Schrift komt het vele malen voor.
Steeds met de klank van een voorbereiding op iets nieuws, dat God beoogt en waarin Hij ten
volle de hand heeft. Een ‘verlovingstijd’, een leertijd om dichter te komen bij hoe Hij ons
bedoelt.

Een rijtje:
- veertig dagen duurt de zondvloed en nadat de Ark gestrand is, opent Noach veertig

dagen daarna een luik in de Ark;
- veertig jaren oud is Mozes als hij naar Jetro vlucht, om na nog eens veertig jaren terug

te keren in Egypte en dan veertig jaren het volk voor te gaan door de woestijn op weg
naar het Beloofde Land;

- veertig jaren trekt het volk Israël door de woestijn: de slavenellende van Egypte achter
zich en het Land van Belofte voor zich;

- veertig dagen toeft Elia in de woestijn op weg naar de berg Horeb;
- de grote koningen in Israël regeerden elk veertig jaar: David, Salomo en Joas;
- veertig dagen toeft Jezus in de woestijn waar Hij tot driemaal toe verzocht wordt.

Een proeftijd: nieuwe wegen vinden, wegen waarlangs men eerder niet ging, maar die nog
beter  naar  Gods  koningschap  over  deze  aarde  leiden  dan  de  oude  paden  van  daarvoor.
Rekenkunde moet hier dus niet bij toegepast worden, wél de taal van het symbool.

Zo is  er  in  de structuur  van het  kerkelijk  jaar  deze veertigdagentijd  gekomen.  En zou je
kunnen zeggen dat er na Pasen nog zo’n periode volgt tot Hemelvaart. Dan gaat het om de
proeftijd van hoe na veertig plus tien dagen (Pinksteren betekent ‘vijftigste’) het werk van
Jezus  Christus,  de  Opgestane,  in  onze  handen  is  gelegd  om door  ons  ook  voortgezet  te
worden.

Meestal  elk jaar schrijf  en noem ik ze:  de zondagen in de Veertigdagentijd dragen eigen
namen. Eén zondag hebben wij al gehad: ‘Invocabit”, ‘Roept hij Mij aan’ (Psalm 91: 15) en
aanstaande zondag is het zondag ‘Reminiscere’, ‘Gedenk uw barmhartigheid’ (Psalm 25: 9).
Dan  volgen  de  zondagen  ‘Oculi’,  ‘Mijn  ogen  zijn  op  de  Heer’  (Psalm 25:  15),  zondag
‘Laetare’,  ‘Verheug  u,  Jeruzalem’  (Jesaja  66:  10).  Dit  is  de  middelste  zondag  van  de
Veertigdagentijd, waar door het paars al iets van het lichtende en stralende wit heen schemert.
De namen zijn bij bijna alle zondagen ontleend aan het woord – in het Latijn – van de psalm
die bij die zondag hoort, als een thematiek die ook in de lezingen van die zondag terugkomt.
Zo helpt het ons nog meer bewust deze tijd van het kerkelijk jaar in ons geloof te beleven. De
laatste twee zondagen, die ook wel de ‘passiezondagen’ worden genoemd, zijn na ‘Laetare’ de
zondagen ‘Judica’,  ‘Doe mij  recht’  (Psalm 43: 1) en ‘Palmarum’,  ‘Palmzondag’.  Met die
laatste begint ook de ‘Stille Week’ direct vooraf aan Pasen. Steeds indrukwekkend die periode
van  het  kerkelijk  jaar:  tijd  van  inkeer  bij  het  volgen  van  onze  Heer  naar  zijn  kruis  en
opstanding.



Kerkdiensten
In de komende drie zondagen waarop ik de voorganger in onze dienst zal zijn, vervolgen wij
het lezen uit de Bergrede. Mattheüs 5 tot en 7 zijn bij uitstek passend om als bezinning in de
Veertigdagentijd aan de orde te komen. Op 5 maart lezen wij Mattheüs 6 : 24 – 34 en op 12
maart  Mattheüs  7 :  1 –  12.  Komende zondag krijgt  de dienst  een extra  accent:  Rob van
Herwaarden  zal  enkele  spirituals  voor  ons  zingen,  net  zoals  hij  een  jaar  geleden  enkele
Jiddische liederen bij ons zong. Een verrijking van de dienst om ons op te verheugen!

Het thema van de Veertigdagentijd is ons dit jaar door Kerk in actie aangereikt: ‘Uit liefde
voor  jou’.  Langs  zeven  projecten  gaan  wij  stap  voor  stap  met  onze  bezinning  langs
verschillende plekken van de wereld: in Nederland en het hoofdaccent ligt op Moldavië. De
veertigdagenkalender, die in de kerk is uitgereikt, helpt ons daarbij. 

Een hele goede en zinvolle veertigdagentijd toegewenst en wij hopen op fijne en gezegende
diensten!

Avondgebeden
Op  woensdagavond  zijn  er  de  avondgebeden,  georganiseerd  door  onze  wijkgemeente
Centrum-West en de wijkgemeente Grote Kerk. Op 8 maart krijgt dit avondgebed een meer
uitvoerig karakter, omdat het dan ook Biddag voor gewas en arbeid is. Op 15 maart is het
avondgebed in de grote zaal, want de kerkruimte is die woensdag in gebruik als stembureau
voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Steeds om 19.30 uur hartelijk welkom in de
Rehobothkerk!

65 jaar
De zwart-wit foto toont iets van de financiële actie vooraf: 



op 13 maart 1958 werd de Rehobothkerk in gebruik genomen, Zij is dus nu 65 jaar oud. In
vroeger  tijden  het  moment  om  met  pensioen  te  gaan,  maar  daar  is  bij  een  kerkgebouw
natuurlijk geen sprake van. Vijf jaar geleden is er een herdenkingsboekje samengesteld en met
die uit  eerdere jubileumjaren – 40 jaar – heb ik daar weer in zitten lezen.  Er is heel wat
veranderd, zeker in het interieur; de oude foto’s laten dat heel goed zien. Ook de menselijke
‘bewoners’ kennen heel wat veranderingen: de Rehobothkerk is de thuisplaats geworden van
meerdere wijkgemeenten, sommige al weer heel wat jaren geleden samengevloeid tot onze
ene wijkgemeente Centrum-West, heel recent is het nu ook het kerkgebouw geworden van de
wijkgemeente Grote Kerk. De bijgaande foto heb ik in 2016 gemaakt en die sierde de hele
voorkant van de uitnodiging die de kerkenraad deed uitgaan voor mijn bevestigingsdienst op 2
oktober van dat jaar. En de wens voor de 65-jarige: dat zij nog lange tijd mag dienen als een
levend en levendig huis van God en de mensen!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Veertigdagen- of Vastentijd: UIT LIEFDE VOOR JOU!
Elke vrijdagavond is er vastensoep in de Rehobothkerk. Vanaf 18.15 uur kunt u binnenlopen,
om 18.30 wordt er gegeten en om 19.30 beëindigen we de maaltijd. Er zijn twee soorten soep
en droog brood daarbij. Wat u daar thuis mee bespaart, kan in de collectezak voor het doel
van die week voor de vastenactie. Als u komen wilt, graag opgeven op de lijst die in de kerk



ligt of even contact opnemen met een van de diakenen. U neemt zelf een bord of soepkop mee
en een lepel. 

Voor verdere berichten over de diaconale kant van de Veertigdagentijd zie elders in deze
Onderweg.

Marian Verhagen tel.nr. 0620379649 
of per e-mail marian.verhagen@post.com

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik
maken  van  dit  telefoonnummer.  Voor  een  ander  iets  melden  kan  alleen  MET
TOESTEMMING van die  ander! Er kan gevraagd worden om contact  met  een ouderling,
diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt
doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet
direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en
mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is
geen telefonische hulpdienst.


