
1111eeee    zondag van de veertigdagentijd zondag van de veertigdagentijd zondag van de veertigdagentijd zondag van de veertigdagentijd     (9(9(9(9----10 maart 2019)10 maart 2019)10 maart 2019)10 maart 2019)    

Jezus wordt in de woestijn op de proef gesteld (Lucas 4,1-13). 

In het evangelie wordt gezegd : “De mens leeft niet van brood alleen.”  (Lucas 4,4)  Waar leef 

jij van? Wie of wat geeft voor jou zin aan je leven? 

 

Foto ter illustratie: https://unsplash.com/photos/jl8x6XpE8Y4  

 

 

2222eeee    zondag van de veertigdagentijdzondag van de veertigdagentijdzondag van de veertigdagentijdzondag van de veertigdagentijd    (16(16(16(16----17 maart 2019)17 maart 2019)17 maart 2019)17 maart 2019)    

Jezus gaat de berg op met drie van zijn leerlingen (Lucas 9,28-36). 

Bid je soms? Wat betekent bidden voor jou? Op welke manier is bidden voor jou “voedend”? 

 

Foto ter illustratie: https://unsplash.com/photos/rJPW8mgJYbc  

 

 

3333eeee    zondag van de veertigzondag van de veertigzondag van de veertigzondag van de veertigdagentijddagentijddagentijddagentijd    (23(23(23(23----24 maart 2019)24 maart 2019)24 maart 2019)24 maart 2019)    

Jezus zegt aan de mensen dat ze hun leven drastisch moeten  veranderen.  Hij daagt hen uit 

om net zoals de vijgenboom  vruchten te dragen (Lucas 13,1-9). 

Jezus zegt ons : “Draag vruchten.”  Wat bedoelt hij daarmee volgens jou? Wat doet het met 

jou? En wat doet het met jullie als team in jullie pastorale eenheid? 

 

Foto ter illustratie:  https://pixabay.com/photo-1756611/  

 

  



4444eeee    zondag van de veertigdagentijdzondag van de veertigdagentijdzondag van de veertigdagentijdzondag van de veertigdagentijd    (30(30(30(30----31 maart 2019)31 maart 2019)31 maart 2019)31 maart 2019)    

De verloren zoon en de barmhartige vader (Lucas 15,1-3.11-32) 

In wie herken jij je het best in het verhaal? In de vader? in de jongste zoon? in de oudste 

zoon? En waarom? 

 

Foto ter illustratie:  https://pixabay.com/photo-3388599/  

 

 

5555eeee    zondag van de veertigdagentijdzondag van de veertigdagentijdzondag van de veertigdagentijdzondag van de veertigdagentijd    (6(6(6(6----7 april 2019)7 april 2019)7 april 2019)7 april 2019)    

Jezus en de overspelige vrouw (Johannes 8,1-11) 

De overspelige vrouw die volgens de joodse wet gestenigd moest worden, wordt door Jezus 

niet veroordeeld.  Haar wordt de kans gegeven op een nieuw leven.  Wat is volgens jou een 

nieuwe kans? Waar geef jij mensen nieuwe kansen? Waar geven wij als kerk die nieuwe 

kansen aan mensen? 

 

Foto ter illustratie: https://unsplash.com/photos/XZToRBmGPcs  

 

 

6666eeee    zondag van de veertigdagentijdzondag van de veertigdagentijdzondag van de veertigdagentijdzondag van de veertigdagentijd    (13(13(13(13----14 april 2019)14 april 2019)14 april 2019)14 april 2019)    

Palmzondag (Lucas 19,28-40 : intocht in Jeruzalem) en (Lucas 22,14-23,56 : lijden van Jezus) 

Met Palmzondag begint de Goede Week.  Wat betekent de Goede Week voor jou? Wat doe je 

er aan opdat deze week anders wordt dan andere weken? 

 

Foto ter illustratie:  https://pixabay.com/photo-3807311/  

 

De foto’s van pixabay.com  en  unsplash.com  zijn rechtenvrije foto’s en kunnen zonder 

probleem gebruikt worden voor Kerk & Leven, Facebook of andere publicaties. 

  

  

 


