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Goed dat je deze brief hebt gevonden. In de 
tas. De tas die uitgedeeld is aan alle mensen 
van de kerk van hoop en de bron. Een tas 
met inhoud. Om je voor te bereiden. Want …

Volgende week zondag is het Pasen. 
Paasfeest. De komende week noemen we 
de zogenaamde stille week. En in die week 
staan we als kerken, christenen, volgelingen 
van Jezus, stil bij wat er voorafgaand aan het 
Paasfeest precies is gebeurd. 

In deze brief vind je voor iedere dag wat 
informatie. Wat we je aanbieden, waar het 
over gaat en wat we van jou verwachten. Zo 
zijn we op afstand met elkaar verbonden. We 
zien hetzelfde, we lezen hetzelfde, we horen 
hetzelfde, we doen dezelfde dingen, kunnen 
dus met elkaar over dezelfde dingen praten 
…

We gedenken, denken aan en vieren het feit 
dat Jezus ons heeft bevrijd en vernieuwd. 
Daar staan we de komende dagen bij stil. 
Anders gezegd: we proberen met elkaar het 
feest van genade te vieren en te vatten. Want 
dat is het: Paasfeest … feest van genade.

En … genade is echt anders. 
Genade eist anders denken, anders doen. 
Genade is echt buiten alle bestaande kaders.
Genade is echt out of the box.

Daarom is dat ook het thema dit jaar voor de 
Paasdienst: out of the box. 
Buiten de bestaande kaders. Daarom vullen 
we de dagen van de stille week dit jaar out of 
the box. Buiten de bestaande kaders. Zowel 
wat inhoud als wat vorm betreft. 

Dat zal voor sommigen onwennig kunnen 
voelen. Voor sommigen niet echt vertrouwd. 
Voor sommigen zal het vernieuwend voelen. 
Voor sommigen zal het nieuwe inzichten 
kunnen geven. 

Hoe het ook zij: het eist wel wat van jullie. 
Ben je namelijk bereid om out of the box te 
denken, te doen, als het gaat om de stille 
week en Pasen? Ben je bereid om out of the 
box te denken als het om genade gaat?

Zo ja … doe dan met ons mee, denk met ons 
mee, kijk mee, lees mee, luister mee … buiten 
de bestaande kaders.

In deze tas vind je een doos, in de vorm 
van een kruis. Aan de ene kant staat het 
programma van de stille week. Aan de 
andere kant staat de boodschap van Pasen. 
Je mag de doos zelf in elkaar knutselen; 
stille week deel aan de buitenkant. Op deze 
manier wordt met Pasen ook echt het ‘out of 
de box’ zichtbaar. 

In de tas zit (indien van toepassing) ook een 
kinderprogramma met een doe-opdracht, 
een knutselwerkje, een proef, iets om te 
bakken en een filmpje. Allemaal opdrachten 
die passen bij het thema Pasen.

In de bijlage vind je het programma van de 
hele stille week uitgewerkt, met een uitleg. De 
start van elke dag (behalve donderdag; 17.30 
uur en zaterdag; 10.00 uur) is vanaf 19.30 uur 
beschikbaar en is te volgen via  
www.debronhg.nl/pasen. 

Waar de knikkers voor zijn kom 
je aan het einde van de week 
vanzelf achter…

Het is de moeite waard.
De komende stille week.
En zeker het Paasfeest.

Genade is echt out of the box.

De Paascommissie
Arie van Es, Bas van Houwelingen, 
Robert Kloek en Corneli Scheper
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Maandag (stille week)

We laten ons geloof vaak afhangen van de 
omstandigheden waarin we leven. Herken je 
dat? 

Maar kijk je dan wel goed? Zijn het inderdaad 
de omstandigheden die jouw (geloofs)leven 
bepalen? Kijk je dan wel goed? Vanavond 
de uitdaging om anders te kijken en dan ook 
andere dingen te zien.

En nog iets.

Jezus heeft ons bevrijd en vernieuwd. Door 
zijn lijden en sterven ons bevrijd van alles wat 
tussen ons en God in kan staan.

Door zijn opstanding heeft Hij ons vernieuwd. 
Ons een nieuw leven gegeven. Een eeuwig 
leven.

Dat eeuwige leven begint nu … begint op 
het moment dat je Jezus leert kennen, dat je 
Jezus echt ontmoet.

Dat is niet iets voor later. Dat is voor nu.

Niet het gemankeerde leven van hier en 
nu is bepalend, maar het welkom dat 
je straks wacht. Dat verandert je leven 
ook nu. Ondanks alle narigheid, verdriet, 
eenzaamheid, ziekte … Hij is er voor jou.

Maar ook ondanks alle welvaart, alle bezit, al 
je schoonheid, al je vrienden … Hij is er voor 
jou.

Praat er met anderen over door. Stel de 
vragen die je hebt. Maar … zoek niet alleen 
naar antwoorden op die vragen. Zoek vooral 
naar rust. Rust bij Jezus. Hij heeft je bevrijd en 
Hij heeft je vernieuwd.

Dat heet genade en dat geeft rust.

Als je blijft zoeken naar antwoorden, vind je 
nooit rust. 

Als je rust vindt, zijn de antwoorden opeens 
minder belangrijk.

Kijk jij wel goed … ?

Kijk en luister vanaf 19.30 uur via 
debronghg.nl/pasen.

Gebruikte clips:
• Awake my soul - Mumford and sons
• Samsung reclame
• Roll away your stone - Mumford and sons
• Door de wind - Miss Montreal

debronhg.nl/pasen
HARDINXVELD

Pasen 2021

opening 
stille week

maandag   beschikbaar online:
29-03-2021   19.30u
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Dinsdag (stille week)

Vanavond vanaf 19.30 uur via debronhg.nl/
pasen de mogelijkheid om samen naar een 
film te kijken:

The Butterfly Circus

Een korte speelfilm over Will (Nick Vujicic), 
een man zonder armen en benen, die 
tentoongesteld wordt in een freakshow. Op 
een dag komt hij in contact met Mendez, de 
directeur van het Butterfly Circus. Will voegt 
zich bij het circus. De andere artiesten blijken 
ook lang niet allemaal een perfect leven te 
hebben. Toch kost het nog heel wat moeite, 
voor Will ontdekt hoe hij zelf weer hoop terug 
kan krijgen voor zijn eigen leven.

De hoofdrolspeler in deze korte film is Nick 
Vujicic. Hij werd geboren zonder armen en 
benen en is overtuigd christen. Vujicic ziet zijn 
bijzondere handicap als een 
door God gegeven mogelijkheid 
om te getuigen van Jezus.

Iets meer over hem is te zien via: 
http://youtu.be/SYuVx2LU5QM

Het is een film, een verhaal tussen twee 
beelden. Een film tussen een rups en een 
vlinder. Net als jouw leven: je leven voor Pasen 
en je leven na Pasen.

Van rups naar vlinder; dat is niet een beetje 
anders. Het is een soort opnieuw geboren 
worden: wedergeboorte. Wat voor een rups 
van belang was, is voor een vlinder volslagen 
onbelangrijk. Compleet veranderd.

Stille week en Pasen … out of the box. Laat 
jij je leven net als de rups veranderen in een 
vlinder?

Aan het einde van de film hebben we nog 
wat vragen waar je verder over na kunt 
denken. In je eentje … of met anderen … 

Vragen bij de film:
• Wie herken jij in de figuur Mendez?
• In wat uit jouw leven voel jij je veroordeelt.
• Welke scene spreekt jou het meest aan en 

waarom is dat?
• Hoe dichtbij mag Jezus bij jou komen?
• Wat is er werkelijk in het leven van Will 

veranderd?
• Wat is volgens jou de boodschap van de 

film en wat heeft dat met Pasen te maken?

debronhg.nl/pasen
HARDINXVELD

Pasen 2021

butterfly circus 
stille week

dinsdag   beschikbaar online:
30-03-2021   19.30u
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Woensdag (stille week)

Neem voor jezelf eens rustig de tijd om 
goed te luisteren naar de liederen en de 
Bijbelteksten goed in je op te nemen.

Past het allemaal bij wat jij in je hoofd hebt of 
staat het er haaks op? 
Word je er blij van of ergert het je? 
Kun je voor jezelf achterhalen hoe dat komt? 
Waarom vind je een lied mooi of waarom 
niet? 
Is het de wijs, zijn het de woorden … ? 
Welke woorden? 
Durf je voor jezelf onder woorden te brengen 
wat het je doet? 
Durf je het ook te erkennen als het je 
helemaal niks doet? 
Vind je dat erg en waarom dan? 
Zou je dat met iemand durven/willen delen? 
Welke Bijbelteksten hebben iets met de stille 
week en/of met Pasen te maken? 
Wat doen die teksten met je? 
Welke betekenis geef jij er aan?

Pfff … dat zijn wel heel veel vragen. 

Daarom nog maar één: durf je jezelf deze 
vragen te stellen?

We hopen dat je door de liederen en de 
Bijbelteksten zicht krijgt op de werkelijke 
betekenis van Pasen voor jou persoonlijk. En 
we hopen dat de vragen je helpen om ‘out of 
the box’ te gaan … 

Dat zou in onze ogen een enorme winst zijn. 
Niet over het Paasfeest praten in algemene 
zin, maar het Paasfeest heel dichtbij halen. 
Dichtbij jouzelf. En durf ‘out of the box’ te 
denken, te luisteren …

Dan nog één slotvraag: 

Wat betekent het lijden, sterven en opstaan 
van Jezus voor jou?

Invulling van de avond die te volgen is vanaf 
19.30 uur via debronhg.nl/pasen:

• Korte introductie op het thema; out of the 
box

• Zingen: Agnus Dei 
• Lezen: Getsémane - Marcus 14: 32-46
• Zingen: Getsémane 
• Lezen: Lijdensweg - Marcus 15: 16-25
• Zingen: Via Dolerosa 
• Lezen: Petrus - Johannes 18: 15-17, 25-27
• Zingen: Gebed om vergeving 
• Lezen: Laatste avondmaal -  

Marcus 14: 22-26
• Zingen: Aan uw tafel 

Tijdens het luisteren kun je een Bijbelse 
tekening maken die voor jou echt  
met Pasen te maken heeft.

debronhg.nl/pasen
HARDINXVELD

Pasen 2021

zingen + luisteren 
stille week

woensdag   beschikbaar online:
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Donderdag (stille week)

Vanavond gaan we samen eten. Een geza-
menlijke maaltijd. Samen zijn. Samen eten. 

En … wat eten we vanavond?

Maak daarvoor gebruik van de onderstaande 
recepten en leg tijdens het eten uit waarom 
je dit hebt klaar gemaakt. Vertel ook wat 
over de symbolische waarde van sommige 
gerechten.

Kijk naar het inleidende verhaal vanaf 12.00 
uur via de debronhg.nl/pasen.

Recept – Bijbelse vis in pikante tomatensaus
Je hebt nodig (vier personen):
• 1 middelgrote ui, grof gehakt
• 2 eetlepels arachideolie
• 3 of 4 tenen knoflook, geperst
• 1/2 -2 theelepels harissa of 2 theelepels 

paprikapoeder en 1/4 theelepel 
cayennepeper

• 500 gram tomaten, ontveld en gehakt
• zout
• 1-2 theelepels suiker (afhankelijk van de 

smaak van de tomaten)
• 2 eetlepels kappertjes
• 4 moten of filets stevige witvis  
• 4 eetlepels koriander

Zo maak je het:
Bak de ui in een grote koekenpan zacht en 
goudgeel. Voeg de knoflook toe, zodat het 
aroma vrijkomt, de harissa. Roer goed. Doe 
de tomaten, zout, suiker en kappertjes erbij. 
(knijp er eerst zoveel mogelijk azijn uit). Roer 
alles door, leg de vismoten/filets erin, strooi er 
wat zout over en schep wat saus over de vis. 
Zet het deksel op de pan.

Draai de moten of filets na 10 minuten om, 
strooi de koriander erover, zet het deksel weer 
terug en laat de vis nog 5 minuten sudderen. 
De vis is goed als hij in vlokjes uit elkaar begint 
te vallen wanneer je erin prikt. Serveer met 
brood (zie recept hieronder) om lekker in de 
saus te dopen, en een glas rode wijn.

Maar … er is nog iets voor vanavond.
Net als in het oorspronkelijke verhaal: Tijdens 
de maaltijd nam Hij het brood …
Het gebeuren is bekend geworden als ‘laatste 
avondmaal’. 

Wat weerhoudt je om tijdens het eten samen 
met je tafelgenoten ook het avondmaal te 
vieren… Net als toen.
Samen met de mensen die je hebt 
uitgenodigd … lekker eten en … out of the 
box … samen het avondmaal vieren. En er 
misschien met elkaar over doorpraten. Wat 
betekent dat avondmaal voor jou … voor je 
mede eters?

Neem er de tijd voor en doe het en deel wat 
je denkt, voelt. Laat iets van jezelf zien aan de 
ander.

Kijk tot slot met elkaar de live uitzending van 
The Passion #ikbenervoorjou – NPO1 20.30 uur
De moderne versie van deze week en het 
komend Paasfeest.
Deel met elkaar wat je opvalt,  
aanspreekt, ergert, raakt …

debronhg.nl/pasen
HARDINXVELD

Pasen 2021

maaltijd + the passion 
stille week

donderdag   beschikbaar online:
01-04-2021   12.00u
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Donderdag (stille week)

Recept – Bijbels meergranenbrood
Je hebt nodig:
• 1/2 kop tarwemeel
• 1/4 kop broodbonenmeel
• 1/4 kop gerstemeel
• 1/2 kop fijn linzenmeel
• 1 theelepel zout
• 1/4 kop olijfolie
• 1 theelepel zuurdeeg of vruchtensap (met 

schil)

Zo maak je het:
Meng alle ingrediënten door elkaar. Voeg 
olijfolie, zuurdeeg en water toe om het deeg 
te laten rijzen. Kneed het en laat het twee uur 
rijzen op een warme plaats. Opnieuw kneden. 
Maak platte, ronde broden, zoals pitabrood 
en bak ze tien minuten. En dan in 1 keer 
omdraaien.

Recept - Joodse rode koolsalade
Je hebt nodig: 
• 250 gr. gesneden rode kool 
• theelepel zou
• snufje peper 
• 1 rode paprika 
• 1 rode ui 
• 7Scl. Witte wijnazijn 
• 3 eetlepels honing 
• 1 eetlepel honingmosterd
• 75 cl. Mayonaise 
• 100 cl. Griekse yoghurt 
• 1 theelepel kerriepoeder 
• 1 klein kopje gewassen rozijnen

Zo maak je het:
In een kom bestrooi je de fijngesneden rode 
kool met 1 theelepel zout. Bij de volgende 
stap wordt de in klein gesneden stukjes rode 
paprika, samen met de in dunne ringetjes 
rode ui, hieraan toegevoegd. 

In een kleine pan verwarm je de witte 
wijnazijn, samen met de honing tot dit is 
opgelost. Vervolgens wordt dit mengsel met 
de mosterd door de rode kool geschept. 
 

 
 
Vermeng dan in een kom de mayonaise, 
Griekse yoghurt, kerriepoeder, peper en 
de gewassen rozijnen met elkaar. Ook dit 
mengsel wordt door de rode kool geschept. 
Het gerecht wordt in de koelkast geplaatst 
voor 1 uur en wordt voor het serveren nog 1x 
omgeschept. 

Tip: in plaats van mayonaise kan er yoghurt of 
olijfolie worden gebruikt. 

Achtergrond/symboliek:  

Kleuren:
In dit gerecht staat de rode paprika voor de 
warmte en de feeststemming waarin Jezus 
werd onthaald in Jeruzalem. 
De paarse kool is het symbool van het lijden, 
de passie. Paars is de kleur voor de lijdenstijd. 

Smaken:
De smaken die met de tong worden 
onderscheiden, zijn de zogenaamde smaken 
van de vastentijd: bitter, zout, zuur, en 
uiteindelijk na het vasten zoet. 

Om de rode kool meer smaak te geven is 
zout nodig. In de dagen van Jezus stond het 
zoute water van de zee symbool voor de 
ondergang en de dood. 

Zuur is ook een typische smaak bij het vasten. 
Toen Jezus aan het kruis hing kreeg Hij ook 
azijn te drinken. Heel bekend is de uitdrukking 
‘door de zure appel heen bijten’. Dat moet 
hier ook, voordat je iets verfrissend nieuws kunt 
gaan proeven.

De rozijnen in dit gerecht geven aan dat 
de geschiedenis van het lijden toch tot een 
positief gevolg zal leiden, de zoete smaak 
zal geven. Zoet betekent nieuwe energie, 
nieuwe dynamiek, een nieuw begin! Zoet is de 
herinnering aan het leven dat de bitterheid 
overwonnen heeft. 

debronhg.nl/pasen
HARDINXVELD

Pasen 2021
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Donderdag (stille week)

Recept - Matse met eiersalade en lente-ui
Je hebt nodig:
• Mini matses
• 5 à 6 eieren 
• 3 eetlepels mayonaise
• 2 eetlepels mosterd
• zout 
• peper 
• peterselie 
• lente-uitjes

Zo maak je het:
Kook de eieren zeven à acht minuten, laat ze 
afkoelen in koud water, pel de eieren en hak 
ze in stukjes. 
Verwijder de worteltjes van de lente-uitjes en 
snijd ze in fijne ringetjes. 
Doe de gehakte eieren in een schaal 
en schep er een klein gedeelte van de 
uienringetjes door. 
Roer de mayonaise en de mosterd door 
elkaar en voeg dit omscheppend toe aan het 
eimengsel. Tot gebruik in koelkast plaatsen. 
Bij gebruik de matses serveren met eiersalade 
en gesneden lente-uitjes. 

Achtergrond/symboliek: 
Eieren( Betza=Joods) hebben hun vaste plaats 
op de Joodse seiderschaal bij de Joodse 
Pesach maaltijd. Eieren zijn het symbool van 
nieuw leven dat doorbreekt, zelfs door een 
harde schaal van onderdrukking heen. 
Het groen van de lente-uitjes is het symbool 
voor de nieuwe tijd die in het beloofde land 
zal aanbreken. Volgens Joodse bronnen zou 
het eiergerecht zelfs teruggaan tot in de 
Egyptische tijd.

Recept - Vruchtensalade met blokjes honin-
gyoghurt en passievrucht (Yoghurtpudding)
Je hebt nodig:
• 2 sinaasappels
• 2 bananen
• 4 dadels
• 2 passievruchten 
• citroensap(l citroen)
• 1 eetlepel vloeibare honing

 

Onderdeel honingyoghurt: 
• ongeveer 3/4 van de beker Griekse yoghurt
• 15 blaadjes gelatine 
• 2 eetlepels honing 

Zo maak je het:
Eerst gaan we de honingyoghurt maken. 
Laat hiervoor de gelatine zacht worden in een 
kom koud water. 
Vermeng dan de yoghurt in een kom met 
twee eetlepels honing. 

Leg de uitgeknepen gelatineblaadjes in 
een kom en zet deze kom in een pannetje 
met een laagje bijna kokend water. Roer 
voorzichtig tot de gelatine vloeibaar is, 
stroperig. 
Meng dan de gelatine snel door het 
yoghurtmengsel. 

Spoel een schaaltje om met koud water en 
giet het yoghurtmengsel hier in. Laat het goed 
opstijven.
Snijd de passievruchten open en lepel het 
vruchtvlees uit de schil. Vermeng dit met een 
lepel honing. 

Schil vervolgens de sinaasappels en snijdt het 
vruchtvlees los van de schilletjes. Vang het sap 
op in een kom. 
Hierna worden de bananen in plakjes 
gesneden, doe ze bij het sinaasappelsap en 
besprenkel ze met citroensap. 
Snijd dan de dadels voorzichtig open in de 
lengte en verwijder de pitten. Snijd dan elke 
dadel in de lengte in vieren. 

Schik het fruit over het bord. 
Stort de yoghurtpudding en snijd hiervan 
indien mogelijk de vorm van een kruis en/of 
blokjes yoghurtpudding. 

Garneer vervolgens het passievrucht/
honingmengsel op het bord en leg in het 
midden de vorm van het kruis en/of de blokjes 
yoghurt.

debronhg.nl/pasen
HARDINXVELD

Pasen 2021
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Vrijdag (stille week)

Goede vrijdag.
Vanavond de mogelijkheid om te kijken naar 
de kerkdienst vanuit de bron.

Ook goede vrijdag is een dag om out of the 
box te beleven, te gedenken. 

Een avond vol goed nieuws ondanks de 
verdrietige gebeurtenis.

Realiseer jij je dat? Dat het goed nieuws is dat 
dit verdrietige gebeurd is? Dat Jezus stierf. 
Voor jou, voor mij. Om je te verlossen, om je te 
vernieuwen.

Om duidelijk te maken dat jij leeft van 
genade.

Hoezo prachtig nieuws op een verdrietige 
dag?

Het is het nieuws dat je soms hoort bij 
een samenkomst voorafgaand aan een 
begrafenis. Zo’n samenkomst wordt soms ook 
wel eens dankdienst genoemd. 

Een dankdienst? 
Ja … inderdaad. Een dankdienst. Mogelijk 
gemaakt door wat we vanavond gedenken, 
herdenken. De dood van Jezus zorgt voor 
jouw eeuwig leven.

Daar kun je zelf niks aan doen. Dat is allemaal 
van Hem … voor jou.

Eeuwig leven … dat is dat je Hem kent. Dat 
geldt voor de doden, maar zeker ook voor de 
levenden.

En dat heet: genade. 

Om van te genieten.

Out of the box.

Kijk de live uitzending om19.30 uur van 
de goede vrijdag dienst via:  
debronhg.nl/pasen

debronhg.nl/pasen
HARDINXVELD

Pasen 2021

dienst 
stille week

vrijdag   start live online:
02-04-2021   19.30u
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Zaterdag (stille week)

Goede vrijdag is voorbij. Jezus is gekruisigd en 
daarmee lijkt alles op te houden. Het enige 
wat nog overblijft is… stilte.

We hebben voor jullie voor vandaag een 
wandeling uitgezet. Je kunt alleen gaan 
wandelen, je kunt met je gezin gaan 
wandelen, je kunt met … 

Ga in ieder geval wandelen. Wandelen is bij 
uitstek een manier om met elkaar in gesprek 
te gaan. Het praat nou eenmaal makkelijker 
als je elkaar niet aan hoeft te kijken. Deel met 
elkaar waar je op dit moment staat. In het 
verhaal van de stille week: de zaterdag … 
tussen dood en opstanding. Deel met elkaar 
wat dat voor jou betekent. Voel je je bevrijd, 
voel je je vernieuwd?
Loop de aangeven route en neem deel aan, 
denk na over, luister naar, ervaar mee en 
kijk naar de opdrachten. Je kunt beginnen/
eindigen bij ‘de bron’, maar het is ook 
mogelijk om de route vanaf elk ander plek in 
het centrum van Hardinxveld te lopen.
Bij elk cijfer op de kaart is een bijzondere 
plek, waar we even stil blijven staan. Om na 
te denken, om te praten, om vast te houden 
of om los te laten. In de routebeschrijving 
staat bij elk cijfer een omschrijving van een 
activiteit. Vergeet niet om de knikkers mee 
te nemen! Deel eens met elkaar wat je 
aanspreekt en wat niet. Wat je blij en gelukkig 
maakt en wat juist niet.

Loop je alleen … heb je een hekel aan stilte 
… luister dan al lopend naar het verhaal 
van de kunstenaar … (dit verhaal wordt 
voorgelezen en is beschikbaar vanaf 10.00 uur 
op debronhg.nl/pasen). Je kunt ook luisteren 
naar het lied; in deze stilte – sela (beschikbaar 
vanaf 10.00 uur op de debronhg.nl/pasen)

Kijk naar het inleidende verhaal vanaf 10.00 
uur via debronhg.nl/pasen.
En … kijk morgenochtend mee naar de 
Paasdienst: debronhg.nl/pasen
Met als thema ‘out of the box’.

Een fijne wandeling .. enne … tot morgen. 
Want morgen is er groot nieuws …

Routebeschrijving:
→  Start bij ‘de bron’ en loop naar de rotonde 

Peulenlaan.
→  Sla rechtsaf en loop langs het 

gemeentehuis
→  Sla rechtsaf naar Peulenstraat-Zuid
→ Ga net vóór de brug over de A15  

linksaf de trap af, langs de  
geluidswal richting groenstrook

debronhg.nl/pasen
HARDINXVELD

Pasen 2021

wandeling 
stille week

zaterdag   beschikbaar online:
03-04-2021   10.00u
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Zaterdag (stille week)

1. Park: Het lijkt hier wel een beetje op de 
Tuin van Getsemane. De nacht voordat 
Jezus gekruisigd werd ging hij hier naartoe 
om te bidden. Jezus was verdrietig en bang. 
Misschien geldt dat ook wel voor jou? Vertel 
elkaar of aan de Vader in de hemel waar jij 
je zorgen over maakt. En kijk daarna eens 
goed rond in deze ‘tuin’. Misschien laat Hij 
wel iets groeien, een vogel fluiten of de zon 
weer schijnen, waardoor jij weer hoop krijgt. 
Pluk een paar mooie bloemen/takken en zet 
ze thuis in een vaas als herinnering aan deze 
wandeling.
→  Volg het pad en sla bij de Nieuweweg 

linksaf
→  Loop bij de rotonde rechtdoor
→  Sla linksaf naar de Zijlweer

2. Splitsing: Op deze plek kan je kiezen: 
ga je de route rechts of links van het water 
lopen? Petrus had ook een keuze toen hem 
de avond voor de kruisiging werd gevraagd 
of hij Jezus kende. Wat zou jij geantwoord 
hebben als je Petrus was? Zou je het net als 
Petrus niet gedurfd hebben om te zeggen dat 
Jezus jouw Heer is? (loop links). Of durf je aan 
iedereen te vertellen dat jij een kind van God 
bent, met het risico dat ze je flink te pakken 
zullen nemen? (loop rechts). Leg elkaar uit 
waarom je voor deze weg hebt gekozen.
→  Volg het voetpad links óf rechts langs het 

water tot aan de Spindermolen
→  Steek de weg over en blijf het fietspad 

rechtdoor volgen

3. Begraafplaats: Aan de rechterkant ligt de 
begraafplaats. Een plek van stilte en verdriet. 
Misschien ben jij hier pas nog geweest om 
iemand te begraven van wie je hield… Maar 
de begraafplaats is ook een plek waar het 
straks groot feest zal zijn! Want als Jezus eens 
weer terugkomt, gaan hier de graven open 
en iedereen die heeft geloofd mag samen 
met Hem het Koninkrijk binnengaan. Zoek een 
steentje. Deze steen staat symbool voor iets 
uit jouw leven wat je graag zou veranderen. 
Begraaf het steentje. Zoek 2 takjes en leg ze in 
de vorm van een kruis op je begraven  

 
 
steentje. Door zijn genade mag jij opnieuw 
beginnen. Hij helpt jou om out of the box 
te komen; met de Heer begraven en weer 
opstaan in een nieuw leven!
→  Loop door langs het water en sla rechtsaf 

naar Het Laantje.
→  Sla aan het einde linksaf naar de Kerkweg 

en volg de weg omhoog.

4. De Hervormde kerk: Eén van de vele 
kerkgebouwen in Hardinxveld. Wij gaan er 
meestal niet naar binnen en misschien vind je 
het wel jammer dat er nog zoveel verschillen 
zijn binnen de Kerk van Christus. Maar kijk 
eens naar de toren. Waar wijst ‘tie naartoe? 
Precies, naar de hemel, waar God onze Vader 
alles weet en alles in de hand heeft. Vraag 
Hem of hij al zijn kinderen wil samenbrengen, 
op Zijn plaats, op Zijn tijd, op Zijn manier!
→  Sla linksaf naar de Peulenstraat
→  Loop door tot deelcafé ‘De Buurman’ en 

sla rechtsaf. 
→  Loop tussen de Primera en Albert Heijn 

door richting ‘De Parel’.

5. Winkelcentrum: Vaak is het hier een 
drukte van belang. En helemaal vandaag! 
Hoezo ‘stille’ zaterdag? De wereld draait 
maar door, we zijn allemaal druk met onszelf, 
geen tijd voor een ander, want de koelkast 
moet weer vol, zeker met Pasen! Maar hier 
in dit winkelcentrum ligt ook ‘De Parel’. En 
al die mensen die hier lopen zijn allemaal 
even mooi, even uniek, even waardevol, 
net als een parel in Gods hand. Paasfeest 
is niet alleen voor mensen uit de kerk, maar 
voor iedereen! Zie jij nu iemand lopen, kom jij 
iemand tegen, die dat best mag weten? Durf 
jij het aan om dat te vertellen en hem/haar 
één van jouw parels (knikkers) te geven? 
→  Sla linksaf naar de Thorbeckestraat. Steek 

de rotonde over en loop terug naar  
‘de bron’.
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Zondag (stille week)

Geest van hierboven. Leer ons geloven … 
Jezus is opgestaan!

Out of the box.

De dood is overwonnen: doodgaan is vanaf 
toen geen einde meer, maar een nieuw 
begin. Bij ons sterven stopt ons leven niet, 
maar gaat ons leven door met Jezus. Net als 
bij Hem: Hij was dood, maar Hij leeft!

Door de dood en opstanding van Jezus 
mogen we vast geloven dat alles is volbracht: 
we zijn bevrijd. We zijn vernieuwd. 

We mogen als een vlinder leven … door Hem.
Alles wat hoorde bij ons rupsenbestaan mag 
weg en losgelaten worden. We zijn nieuwe 
mensen: vlinders. 

Wat een verandering. Dat willen we vieren en 
dat doen we vanmorgen.

Uitbundig en out of the box.

Geest van hierboven. 

Leer het ons geloven:

jij en ik kunnen het zout zijn van de aarde
en de kus die ons verzoent
wij kunnen de wereld weer zien
door de ogen van een kind

Wilt u dat ook … Wil jij dat ook …

Het kan. Jij kan het.

Want Jezus is opgestaan.

Hij leeft. En jij ook.

Voor altijd en eeuwig.

Wat een nieuws. Wat een feest.

Leef van daaruit.

En stap uit de beknellende kaders.

Leef ‘out of the box’

Kijk via de site vanaf 09.30 uur (of later) naar 
de Paasdienst:  
debronhg.nl/pasen

debronhg.nl/pasen
HARDINXVELD

Pasen 2021

paasdienst 
paasfeest

zondag   beschikbaar online:
04-04-2021   09.30u


