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Paas gedicht 
 
’t Is Pasen 
Niet omdat de vogels weer zingen, niet omdat de bloemen weer bloeien, 
niet omdat de dagen weer lengen. 
 
’t Is Pasen 
Omdat God in Jezus zijn belofte heeft gehouden, 
omdat God de dood niet laat heersen over het leven, 
omdat God het leven boven alles plaatst. 
 
’t Is Pasen 
Ook dit jaar voor ieder van ons,  
omdat God deze belofte opnieuw waarmaakt. 
 
Een zalige en levendige Pasen! 
 

Toon Vandeputte 

http://www.geng-info.be
mailto:contact@geng-info.be


Enkele plannen voor de nabije toekomst 

De Bijbel Club van april gaat niet door op de 3de zondag, dan is het Pasen.  We komen wel samen 

op de 4de zondag, dat is op 24 april om 15.00 uur (3 uur in de namiddag).  Samen herdenken we 

dan wat de Here Jezus voor ons deed en we vieren samen het Avondmaal. Een van de oudsten van 

de VEG Paulus is uitgenodigd om ons te leiden.  

 

De plannen voor de maand mei en juni moeten we nog even overdenken maar waarschijnlijk gaan 

we in juni een leuke afsluiting van dit speciale jaar doen.   

 

Op 5 november mag ik (Thérèse) een programma verzorgen voor de alleenstaanden in Limburg.  

 

Internationaal zullen we vanuit G&G vzw  

een vertegenwoordiging sturen naar 

 

Onze hulp aan Oekraïne 

Op 7 maart stuurden wij onze digitale lezers van de Nieuwsbrief 

een verhaal van een eerste evacuatie  van mensen met een 

zware lichamelijke handicap uit de Oekraïne. Vooral onze Duits-

talige partner “PerspectivForum Behinderung”,  een werkgroep 

van de Duitse Evangelische Alliantie, hebben zich ingezet voor 

deze hulp aan mensen in nood.   

Vanuit G&G vzw deden we een oproep om dit werk te steunen 

zodat enkele kosten ook van hieruit gedragen werden.  We 

mochten 1.370,00 euro overmaken aan dit werk.  

Hartelijk bedankt hiervoor namens onze Oekraïense vrienden . 

Vanuit heel wat andere plaatsen werden mensen ter plaatse geholpen of  kregen onderdak in lan-

den als Polen, Roemenië, Oostenrijk, Duitsland, Nederland.  

De oorlog is niet voorbij en meer en meer mensen komen 

met ernstige verwondingen en blijvende letsels uit de strijd. 

Door liefdevolle hulp en aandacht zullen ook zij, na een lan-

ge herstel periode misschien een plekje dat bij hen past in 

de samenleving kunnen vinden.   

De Bijbelse Stem van de Here Jezus roept ons op om be-
trokkenheid en bewogenheid uit te stralen waardoor de we-
reld – zij die de Here nog niet kennen – zullen inzien dat het 
leven pas echt de moeite waard is met Hem.  Onze handi-
cap vernietigt ons leven niet, maar onze bitterheid kan ons 
heel veel parten spelen. Een gemis aan herkenning van wat 
we wel kunnen, waardering en geloof helpen ons.  



Jezus zaait paniek!  

Vraagje: Wanneer ben je in paniek geweest  dat je iets of iemand niet kon vinden? ( vb. jouw gsm, 

of huissleutels,  je partner,  kinderen, of vrienden die je niet kon bereiken.) 

Tekst: Lucas 2: 41-52  

Zijn ouders gingen jaarlijks voor het Pesach feest naar Jeruzalem.  Toen Hij twaalf jaar was, maak-
ten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht.  Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar 
Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten  

Ze leefden in de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, in groep reizen is ple-
zanter . De kinderen hielden  elkaar zo bezig. De volwassenen konden dan rustiger met elkaar pra-
ten. Zo was de lange reis naar huis wat aangenamer. Ze reisden al een hele dag voordat ze Hem 
overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken .  Het was namelijk tijd om het 
avondmaal te gebruiken en zich klaar te maken voor de nacht. Morgen was er weer een lange reis 
naar huis  

Toen ze Hem niet vonden, keerden ze in paniek terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken. 

Eerst op de plaats waar het Pesach feest had plaats gevonden en daarna in de rest van de stad. Na 

drie dagen,  

( Eigenlijk was Hij al vier dagen weg. Ze waren al een dagreis ver ) vonden ze Hem in de tempel. 

Daar waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde.  Allen die 
Hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn  
antwoorden. (Hier was zijn wijsheid al te zien) 

 
Vraag: Hoe heb je /of zou jij reageren toen je eindelijk vond wie of wat je zocht? 

Met opluchting?... 

Toen zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen Hem: ‘Kind, wat heb Je ons 
aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in ons hart naar Je gezocht. Maar Hij zei tegen hen: 
Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ Maar 
ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei. 

De meest gehoorzame wezens op aarde zijn honden. Wij zouden ook altijd zo trouw moeten 

zijn aan God. Zeker omdat God ons altijd goed behandelt maar wij het eigenlijk niet verdie-

nen. 

Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun gehoorzaam. Zijn moeder bewaarde alles wat er 

met Hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam 

steeds meer in de gunst bij God en de mensen. 

Wat kunnen we hier uit leren? 

Aan het slot wordt duidelijk dat het gaan van de weg van de Vader, noodzakelijkerwijs een breuk 

met het ouderlijk huis impliceert.  Dat zou ook  gelden voor zijn leerlingen. Dat hij nu  zijn ouders ge-

hoorzaamt , heeft ermee te maken dat de tijd van zijn openbaar optreden nog niet is aangebroken. 

Waar was God? (volgens mijn inzicht) 

Hij gaf Jezus tijd om in de tempel te verblijven in het huis van zijn Vader. Hij hielp Jozef en Maria 

wel bij het vinden van hun zoon maar op Zijn tijd. 

Een laatste vraagje: Waar hebben we nog eens over  “drie dagen”  gehoord? 

Marc Put 



VERHUIZEN 

 

Wij zijn ongeveer een jaar geleden verhuisd. Dat is voor de wereld natuurlijk geen groot nieuws, wel 

voor ons. Een van de nadelige bijkomstigheden van een verhuizing is dat ik in het begin geregeld 

mijn hoofd stoot, vooral bij het verslepen, uitpakken en klasseren van spullen. Dat is nu eenmaal de 

beste manier om als blinde je nieuwe huis een beetje te leren kennen, maar aangenaam is anders, 

zeker weten. Verhuizen is dus een reis met blutsen en builen, om het zo eens uit te drukken. 

 

Het was vorig jaar dus niet anders. Alleen, het waren geen scherpe hoeken van een muur waar ik 

tegenaan knalde - al zijn die er ook wel, maar een rek in de badkamer, precies op mijn hoofdhoogte 

nog wel, met vierkante ijzeren stangen die elk vier scherpe hoekpunten hebben. En ijzer heeft zo de 

vervelende eigenschap dat het niet meegeeft. Hoe kun je 't bedenken? Waarom niet rond en stomp? 

Dat is al erg genoeg. Gelukkig is voorzichtigheid niet alleen de moeder van de porseleinkast, maar 

ook van dat arme hoofd van mij. 

 

Men heeft me vroeger dikwijls gezegd dat ik een ezel was, omdat ik nogal koppig kan zijn. Maar als 

je weet hoe vaak een ezel zich aan dezelfde steen stoot, kan ik met een gerust gemoed zeggen dat 

ze hierin geen gelijk hadden. Niet dat ik ezels voor dom wil verslijten; Bileam zal de eerste zijn om 

die bewering tegen te spreken. Als ik dan toch keer op keer tegen dezelfde obstakels bots, troost ik 

me maar met de gedachte dat er één voordeel is aan je hoofd stoten: je blijft tenminste in beweging. 

Misschien niet zoals de fitness-freaks het zouden doen, maar goed. Zodra ik dus mijn hoofd nooit 

meer stoot, wordt het hoog tijd om me eens flink achter de oren te krabben. 

 

Ook geestelijk kan een mens maar beter nieuwsgierig zijn en in beweging blijven. Het kan best zijn 

dat je daarbij je hoofd stoot, en dat doet soms zeer. Wie kent niet het gezegde dat wie zijn kop bo-

ven het maaiveld uitsteekt, de kans loopt dat die wordt afgehakt. Maar beter dat dan lui achterover 

leunen en traag worden. Ooit was er een wereldberoemde voetballer die niet alleen zijn voeten ge-

bruikte om de bal in doel te hossen, maar ook zijn hoofd, willens en wetens. Ik vraag me af of hij 

daar achteraf ooit last van gehad heeft; hij kwam onze taal wel verrijken met een schitterende uit-

spraak: 'Elk nadeel heb z'n voordeel'! Slim hè. 

JOHANNES 

Thérèse Swinters is ook verhuisd. 

Het nieuwe adres van Thérèse is: Rozenkranslaan 49 A bus 26 , 3600 Genk . 


