
Lieve broers en zussen,
Wat is er precies gebeurd? Waar heeft het zich 
afgespeeld? Over wie gaat het hier eigenlijk? 

Het zijn van die vragen waar we als mensen graag 
een antwoord op krijgen. Want als we op dat 
soort vragen antwoord hebben, dan kunnen we 
beoordelen of het allemaal wel waar is.

Dit jaar willen we met elkaar naar Pasen toeleven 
aan de hand van dat soort vragen: wie, wat, waar. 
Het thema van Pasen 2023: 

WIE? WAT? WAAR!
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Want wie is Jezus? Deze vraag staat al een aantal zondagen centraal 
tijdens het kinderwerk richting Pasen. In verschillende Bijbelverhalen 
zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man 
sterker is dan de wind en het water, dat Hij zonden vergeeft, en zegt dat 
Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij?

We gaan op zoek naar antwoorden. Wie is Hij toch? Wat denken de 
mensen om Jezus heen? Wat is waar, welke waarheid ontdekken we 
over Jezus?

Via het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is er allerlei materiaal 
beschikbaar om aan de hand van dit thema toe te leven naar Pasen. 
Voor groot en klein, voor jong en oud is hier veel te vinden om je te 
verdiepen, te bezinnen: 

https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/veertigdagentijd-2023/
Luister je liever naar een podcast, dan kan dat natuurlijk ook: 

https://40dagenhierennu.nl/

De week voor Pasen, de afsluiting van de 40-dagen tijd, willen we graag 
als gemeente toeleven naar Pasen. Deze week wordt ook wel de Goede 
week genoemd. Dit is de week waarin de gebeurtenissen worden 
herdacht rondom het lijden, sterven en opstaan van Jezus. 

Ook dit jaar willen wij daar op een fijne manier invulling aan geven. 
Afwisselend, aansprekend voor verschillende doelgroepen, missionair, 
samenbindend… Met elkaar stilstaan bij wie Hij is, wat Hij voor jou 
gedaan heeft en hoe dat waarheid kan worden in het leven van nu.

Zoals gezegd staan zowel de 40 dagen tijd, de Goede Week en de 
Paasdienst allemaal in het teken van het thema: Wie? Wat? Waar! 
Bij dat thema is een beeldmerk gemaakt. En dit is niet zomaar ontstaan. 

Daar zit een gedachte achter die we graag willen delen:
• Het beeldmerk vormt een W. De W van Wie Wat Waar
• Het beeldmerk vormt een kroon. Door zijn opstanding wordt  

Hij gekroond en wij met Hem.
• Het beeldmerk is een vlinder. De transformatie van rups naar vlinder 

wordt vaak gebruikt als voorbeeld voor Pasen. 
• Het beeldmerk heeft 3 basiskleuren; geel, paars en magenta.
• Deze kleuren staan in dit geval voor het Wie, het Wat en het Waar.  

Maar tegelijk ook voor totaliteit, de Drie-eenheid.
• De gele en paarse vormen hebben 4 punten. De betekenis van het  

cijfer 4 is de aarde (in dit geval de vlinder)
• De magenta vorm heeft 6 punten. De betekenis van het cijfer 6 is 

de mens (in dit geval het blijde poppetje wat je ook kunt zien in het 
beeldmerk. Blij, omdat wij nu als vrije mensen mogen leven)

• De drie kleuren hebben een overlap, waardoor er een nog kleur ontstaat; 
donkerpaars. Dit staat voor het waarom, wat als overkoepelende vraag 
aan bod komt tijdens de Paasdienst.

• De donkerpaarse vorm heeft weer 3 punten.
• De drie kleuren en de zichtbare vier-hoeken verwijzen naar een eerder 

thema van Pasen; out of the box; de volledig vierkante box.
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Zondagmorgen 9 april willen we feestvieren in de bron. 

Want het is echt waar, Hij is opgestaan! In een feestelijke dienst 
ontmoeten we elkaar en onze opgestane Heer. 

Op Paasmorgen lopen we tijdens de dienst op verschillende manieren 
mee met de Emmaüsgangers. We gaan ontdekken dat ook zij vragen 
hebben over het Wie, het Wat en het Waar. En we komen  erachter dat 
ze ten diepste met nog een vraag zitten. Een vraag waar we als mensen 
hier en nu ook vaak mee worstelen: Waarom? 

Als start van de Paasdienst willen we met elkaar eten. Hoe mooi is het 
om deze feestelijke dag met elkaar op deze manier te beginnen. Aan 
tafel met de opgestane Heer, net als de mensen uit Emmaüs. Hiervoor 
kun je je eigen eten meenemen. We plaatsen al het meegenomen eten 
in een lopend buffet. Zo kunnen we  van elkaars eten genieten en is er 
genoeg voor iedereen. 

Deze maaltijd begint om 09.30 uur. De dienst start om 10.30 uur. 

Willen jullie meebidden voor een zegen over de Goede week en de 
Paasdienst? 

We kijken er naar uit om je tijdens de Goede week 
en de Paasdienst te ontmoeten!

Liefdevolle groet,
Commissie speciale diensten
specialediensten@debronhg.nl

Maandag 3 april 19.00u Paaswandeling voor mentorgroepen
  en iedereen die dat wat lijkt. 
Dinsdag 4 april Op een creatieve manier stilgezet 
 worden op weg naar Pasen.
Woensdag 5 april 15.00u Met kinderen via het kinderwerk
 aandacht voor het Paasfeest. 
Woensdag 5 april 19.00u Iedereen welkom bij de Paasviering 
 van de Wonderwijzer.
Donderdag 6 april 20.00u Samen kijken naar de live uitzending
 van de Passion.
Vrijdag 7 april  Een kerkdienst met als voorganger 
 ds. Van Dijk.        
Zaterdag 8 april Samen zingen, bidden en stil zijn. 

Zondag 9 april 09.30u Paasontbijt met aansluitend de 
 Paasdienst om 10.30u. 
Zondag 9 april 16.30u Jeugddienst

Iedere avond begint om 19.30 uur in de bron tenzij anders vermeld .

Daarvoor ben je, bent u welkom 
op de volgende avonden over het 

thema Wie? Wat? Waar!
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In de Stationskerk (Stationsstraat 20, Hardinxveld-Giessendam) worden 

elke avond vieringen gehouden vanaf 19.30 uur. Ook daar ben je, bent u van 

harte welkom. Zo hopen we voor iedereen iets te kunnen bieden om op 

verschillende manieren toe te leven naar het Paasfeest.
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