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Cvrijdag 2 april

39

Eet vandaag geen brood. 

 Uit de Bijbel
Lezen Johannes 23:29-30. Jezus heeft 
alles volbracht. Hij is het Paaslam dat 
bevrijdt van de slavernij van de zonde. 
Aan welke zonde zit jij nog vast? Bid 
om bevrijding.

zaterdag 3 april

40

Een dag vasten (niet eten) 

 Uit de Bijbel
Lezen 1 Petrus 3:19-22. Op stille 
zaterdag staat de oosters-orthodoxe 
kerk stil bij het neerdalen van Jezus in 
het dodenrijk om daar zijn overwinning 
te proclameren. Lees het bijbelgedeelte 
nog een keer en schrijf op wat je 
niet begrijpt. Praat hierover met 
medegelovigen.

dinsdag 30 maart

36

Sla het toetje van de warme maaltijd 
over.

 Uit de Bijbel
Lezen Johannes 19:17-19. Je leest 
in dit gedeelte dat Jezus gekruisigd 
wordt. Het was een verschrikkelijke 
marteldood. Bid vandaag voor vervolgde 
christenen die te maken hebben met 
lijden omdat zij in Jezus geloven. Tip: 
gebruik hiervoor de gebedskalender van 
de GZB. 

woensdag 31 maart 

37

Maak een wandeling in de buurt.

 Uit de Bijbel
 Lezen 1 Thessalonicenzen 5:16-22. Bid 
tijdens het wandelen in stilte voor de 
mensen die je tegenkomt.

donderdag 1 april

38

Geef vandaag een bos bloemen cadeau 
aan iemand. 

 Uit de Bijbel
Lezen Johannes 13:6-9. Bedenk wat 
het voor jou betekent dat Jezus bereidt 
is de voeten van Zijn discipelen te 
wassen. Dit was het werk van een slaaf. 
Sta vandaag stil hoe jij Jezus kunt 
volgen door vandaag iemand van dienst 
te zijn.

maandag 29 maart 
35

Eet vandaag halve porties  

 Uit de Bijbel
Lezen Johannes 19:1-5. Lees het 
bijbelgedeelte ‘s morgens, ‘s middags en 
‘s avonds en schrijf op wat jou opvalt.

zondag 28 maart 
Het is weer een feestdag! Vieren, even op adem komen en je klaarstomen om deze 

week de grootste uitdagingen aan te gaan! Waar kijk jij naar uit deze week?
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