
Sobere soepmaaltijden in de vastenperiode 
 
De Raad van Kerken Driebergen organiseert dit jaar in de veertigdagentijd wekelijks 
eenvoudige (soep)maaltijden, gevolgd door een vesper. De Bijbelverhalen in de 
veertigdagentijd verwijzen naar de tocht van Jezus vanuit de woestijn naar Jeruzalem, zijn 
sterven en leven. Natuurbeelden in die verhalen belichten het geheim van dood en leven. De 
soepen die in deze weken gegeten kunnen worden sluiten aan bij deze beelden van 
woestijn, berg, water, licht, dood en leven.  
 
De opzet voor een avond zou kunnen zijn: 
Lees voorafgaande aan de maaltijd de Bijbeltekst (of een deel eruit indien de tekst erg lang 
is) 
Vertel iets over de soep en leg de link met de Bijbeltekst. 
Serveer de soep met brood (Turkse broden kun je mooi delen) 
Eet in stilte, om op de tekst en gedachte te kunnen kauwen. 
Na de maaltijd Vesper, waarin dezelfde Bijbeltekst nog eens gelezen wordt. 
 
Recept voor 1,5 liter basisbouillon 
2 liter water, 1 wortel, 1 pastinaak, 2 uien, 1 kleine prei, 1 dikke plak knolselderij, 1 eetlepel 
olie, 1 laurierblad, 1 kruidnagel, ½ theelepel peperkorrels, ½ theelepel jeneverbessen, 1 
theelepel peterselie. 
 
Maak de groenten schoon en snijd in kleine stukken. Fruit deze in olie. Voeg het water toe, 
breng het geheel aan de kook en laat het 1 ½  tot 2 uur trekken in een pan met een deksel. 
Zeef de bouillon. Deze is 3 tot 4 dagen houdbaar in de koelkast, maar laat zich ook goed 
invriezen. 
(De uitgezeefde groenten kun je (gepureerd) gebruiken in een pastasaus of dikke soep) 
 
De onderstaande recepten zijn voor 1,5 liter soep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste zondag, woestijn 
  
Lezing: Matteüs 4, 1-11 
In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef 
gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger. Nu 
trad de verleider op Hem toe en sprak: "Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen 
hier in brood veranderen." Hij gaf ten antwoord: "Er staat geschreven: Niet van brood alleen leeft 
de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God." Vervolgens nam de duivel Hem 
mee naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: 
"Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden, want er staat geschreven: Aan zijn 
engelen zal Hij omtrent U een bevel geven, dat zij U op de handen nemen, opdat Ge uw voet niet 
zult stoten aan een steen." Jezus zei tot hem: "Er staat ook geschreven: Gij zult de Heer uw God 
niet op de proef stellen." Ten slotte nam de duivel Hem mee naar een heel hoge berg, vanwaar 
hij Hem alle koninkrijken der wereld toonde in hun heerlijkheid. En hij zei: "Dat alles zal ik U 
geven, als Gij in aanbidding voor mij neervalt." Toen zei Jezus hem: "Weg, satan; er staat 
geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen." Nu liet de duivel Hem 
met rust en er kwamen engelen om Hem te dienen. 
 
Beeld: Woestijn 
 

 
In stille eenzaamheid worden dieren 
vrienden. 
 
Geloof wijst oases, bronnen van leven die 
kwaad weerstaan. 
 
Palmbomen leren recht te staan bij 
tegenwind en zoete vruchten te dragen. 
 
 

 
Jezus bracht 40 dagen en nachten in eenzaamheid door in de woestijn. Hij leerde er de 
verleidingen van de duivel te weerstaan. Ieder mens heeft met verleidingen te maken.  
De dadels is de soep staan symbool voor standvastigheid, zoals de palmboom rechtop staat. 
Om ons niet te laten regeren door begeerte en al de reclames die ons willen verleiden om 
van alles te kopen dat we eigenlijk niet nodig hebben. Om trouw te blijven aan Gods woord 
en er te zijn voor elkaar, solidariteit, samen delen, samen organiseren. Dadels zijn daar de 
zoete vruchten van: verbondenheid, vriendschap en liefde. 
 
‘Een mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van God.’ 
 
 



Soep: Woestijn soep met dadels 
1,5 liter basisbouillon 
150 g ontpitte dadels 
2 winterwortels, in stukken gesneden 
1 ui 
2 stengels bleekselderij, in stukjes gesneden 
1 eetlepel olijfolie 
1 theelepel komijn 
1 theelepel paprikapoeder 
2 eetlepels bloem 
1 eetlepel citroensap 
4 eetlepels yoghurt 
 
Fruit de ui, bleekselderij en wortels 5 minuten in de olijfolie tot ze glazig zijn. 
Meng de bloem met de kruiden, voeg dit toe aan het groentemengsel en bak 
een paar tellen mee. Voeg de koude bouillon toe en breng het geheel aan de kook. 
Laat 10 minuten sudderen op een laag vuur. Voeg de dadels en het citroensap toe 
en laat het nogmaals 10 minuten sudderen. Pureer de soep, verhit tot het kookpunt 
en serveer met een eetlepel yoghurt per kom of bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tweede zondag, berg, 1 maart 
 
Lezing: Matteüs 17, 1-9 
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen 
boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante 
veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. 
Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden. Petrus nam het woord 
en zei tot Jezus: "Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, 
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia." Nog was hij niet uitgesproken of een lichtende 
wolk overschaduwde hen en uit de wolk klonk een stem: "Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in 
wie Ik mijn welbehagen heb gesteld; luister naar Hem." Op het horen daarvan wierpen de 
leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen 
toe, raakte hen aan en zei: "Staat op, en weest niet bang." Toen zij hun ogen opsloegen zagen 
zij niemand meer dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: "Spreek 
met niemand over wat ge hebt aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de doden is 
opgestaan." 
 
Beeld: Berg 
 

Uit de diepte omhoog, steen voor steen  
met voorgangers als gidsen. 
 
luisteren naar de stem van de Allerhoogste 
 
die richting geeft,  
 
de weg wijst naar beneden naar anderen: 
 
leven wordt helder en straalt. 
 
 

Vorige week werd Jezus beproefd in de woestijn. Hij is er sterker uit naar voren gekomen. 
Vandaag horen we hoe hij de berg opgaat, een inspanning met een rijke beloning: ver 
uitzicht, nieuw inzicht. Jezus trok zich terug om te bidden voedde zich door grote personen 
uit zijn traditie. Het is goed om de tijd te nemen om ons te bezinnen, op adem te komen en 
ons door die verhalen en onze gebeden in de goede richting te laten leiden.  
De kikkererwten in de soep verwijzen naar stenen van de berg. 
 
Soep: Kikkererwtensoep, met stenen van de berg 
1,5 liter basisbouillon 
150 gr kikkererwten, een nacht geweekt 
500 gr spinazie 
5 eetlepels olijfolie 
2 tenen knoflook, 1 ui, 1 prei 
2 eetlepels rozijnen 
2 aardappelen 
1 theelepel karwijzaad 



 
Snijd de ui en prei in dunne ringen en fruit ze met de geperste tenen knoflook in de olie. 
Voeg de uitgelekte kikkererwten en het karwijzaad toe en fruit even mee. 
Voeg de bouillon toe, breng het geheel aan de kook en laat 2 uur sudderen. 
Voeg de in plakjes gesneden aardappel, de spinazie en de rozijnen toe en laat aansluitend 30 
minuten koken tot de aardappels en kikkererwten gaar zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derde zondag, water, 8 maart 
 
Lezing: Johannes 4, 5-42 
In die tijd kwam Jezus in een stad van Samaria, Sichar genaamd, dichtbij het stuk grond dat Jakob 
aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar bevond zich de bron van Jakob en vermoeid van de tocht 
ging Jezus zo maar bij deze bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen een vrouw uit Samaria 
water kwam putten zei Jezus tot haar: "Geef Mij te drinken." De leerlingen waren namelijk naar 
de stad gegaan om levensmiddelen te kopen. De Samaritaanse zei tot Hem: "Hoe kunt Gij als 
Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?" - Joden namelijk onderhouden geen 
betrekkingen met de Samaritanen. Jezus gaf ten antwoord: "Als ge enig begrip hadt van de gave 
Gods en als ge wist wie het is, die u zegt: Geef Mij te drinken, zoudt ge het aan Hem hebben 
gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven." Daarop zei de vrouw tot Hem: "Heer, Ge 
hebt niet eens een emmer en de put is diep: waar haalt Ge dan dat levende water vandaan? Zijt 
Ge soms groter dan onze vader Jakob die ons de put gaf en er met zijn zonen en zijn vee uit 
dronk?" Jezus antwoordde haar: "iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst, maar wie 
van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het 
water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven." 
Hierop zei de vrouw tot Hem: "Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en 
hier niet meer moet komen om te putten." (Jezus zei haar: "Ga uw man roepen en kom dan hier 
terug." "Ik heb geen man", antwoordde de vrouw. Jezus zei haar: "Dat zegt ge terecht: ik heb 
geen man; want vijf mannen hebt ge gehad, en die ge nu hebt is uw man niet. "Wat dit betreft, 
hebt ge de waarheid gesproken. " Heer, - zei de vrouw -) ik zie dat Gij een profeet zijt. Onze 
vaderen aanbaden op die berg daar, en gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men 
aanbidden moet." "Geloof Mij, vrouw, - zei Jezus haar, - er komt een uur dat gij noch op die berg 
noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet kent; wij aanbidden wat wij 
kennen, omdat het heil uit de Joden komt. "Maar er zal een uur komen, ja het is er al, dat de 
ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. "De Vader toch zoekt mensen 
die Hem zo aanbidden. "God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem in geest en waarheid 
aanbidden." De vrouw zei Hem: "Ik weet dat de Messias - dat wil zeggen: de Gezalfde - komt, en 
wanneer Die komt zal Hij ons alles verkondigen." Jezus zei tot haar: "Dat ben Ik, die met u spreek." 
(Juist op dat ogenblik kwamen zijn leerlingen terug en zij stonden verwonderd dat Hij in gesprek 
was met een vrouw. Geen van hen echter vroeg: "Wat wilt Ge van haar?" of "Waarom praat Gij 
met haar?" De vrouw liet haar waterkruik in de steek, liep naar de stad terug en zei tot de 
mensen: "Komt eens kijken naar een man, die mij alles heeft verteld wat ik gedaan heb! "Zou Hij 
soms de Messias zijn?" Toen verlieten zij de stad om naar Hem toe te gaan. Ondertussen drongen 
de leerlingen bij Hem aan met de woorden: "Eet toch iets, Rabbi." Maar Hij zei hun: "Ik heb een 
spijs te eten die gij niet kent." De leerlingen zeiden tot elkaar: "Zou iemand Hem soms te eten 
gebracht hebben?" Daarop zei Jezus hun: "Mijn spijs is, de wil te doen van Hem die Mij gezonden 
heeft en zijn werk te volbrengen. Zegt gij niet: Nog vier maanden en dan komt de oogst? Welnu, 
Ik zeg u: slaat uw ogen op en kijkt naar de velden; ze staan wit, rijp voor de oogst. Reeds krijgt de 
maaier zijn loon en verzamelt vrucht tot eeuwig leven, zodat zaaier en maaier zich samen 
verheugen. Zo is het gezegde waar: de een zaait, de ander maait. Ik stuurde u uit om te maaien 
waarvoor gij niet hebt gezwoegd; anderen hebben gezwoegd en gij plukt van hun zwoegen de 
vruchten.) Vele Samaritanen uit de stad geloofden in Hem (om het woord van de vrouw die 
getuigde: "Hij heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb.") Toen dus de Samaritanen bij Hem 
gekomen waren, verzochten zij Hem bij hen te blijven. Hij bleef er dan ook twee dagen en door 
zijn woord kwamen er nog veel meer tot het geloof. Tot de vrouw zeiden ze: "Niet langer geloven 



wij om wat gij gezegd hebt, want wij hebben Hem zelf gehoord en wij weten, dat Deze werkelijk 
de redder van de wereld is." 
 
Beeld: Water 

 
 
Op zoek gaan naar bronnen van leven 
 
is luisteren naar verhalen van anderen, 
 
levend water putten; 
 
de dorst wordt gelest, 
 
de ziel gelaafd. 
  
 
 

 
Jezus komt aan bij een bron. Hij heeft dorst en vraagt om water. De vrouw bij de bron heeft 
ook dorst, dorst naar inhoud. Jezus luistert goed naar deze vrouw, naar haar meest diepe 
verlangen om als mens, als vrouw, begrepen te worden. 
Het gaat erom dat we onderweg blijven met voldoende water, voldoende inspiratie. Dat we 
onderweg blijven met elkaar als mensen gedoopt met levend water. 
 
Soep: Heldere soep met ei 
1,5 liter basisbouillon 
4 eieren, waarvan 2 gekookt 
1 eetlepel olie 
½ theelepel zout 
110 g matzemeel of fijngemalen matzes 
2 eetlepels gehakte rucola  
of een ander vers kruid zoals zevenblad of selderij 
 
Klop de 2 rauwe eieren met 4 eetlepels koude bouillon en de olie. Voeg het matzemeel toe 
en vorm een deeg. Laat 45 minuten rusten in de koelkast. Breng de bouillon aan de kook. 
Dompel de handen in ijskoud water en rol telkens 1 eetlepel matzedeeg tot een balletje. Laat 
de balletjes voorzichtig in de kokende bouillon vallen. Kook de balletjes gaar in 15 minuten 
of tot ze allemaal boven drijven. Serveer de soep en strooi er de gekookte eieren, door een 
zeef gedrukt, overheen, samen met wat gehakte rucola. 
 
 
 
 
 
 

Vierde zondag, licht, 15 maart 
 
Lezing: Johannes 9, 1-41 
In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man die blind was van zijn geboorte af. Zijn leerlingen 
vroegen Hem: "Rabbi, wie heeft gezondigd, hijzelf of zijn ouders, dat hij blind geboren werd?" 
Jezus antwoordde: "Noch hij, noch zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten 
in hem openbaar worden. Wij moeten de werken van Hem die Mij gezonden heeft verrichten 
zolang het dag is. Er komt een nacht en dan kan niemand werken. Zolang Ik in de wereld ben, 
ben Ik het licht der wereld." Toen Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte met het 
speeksel slijk, bestreek daarmee de ogen van de man en zei tot hem: "Ga u wassen in de vijver 
van Siloam," - wat betekent: gezondene. Hij ging ernaar toe, waste zich en kwam er ziende 
vandaan. Zijn buren nu en degenen die hem vroeger hadden zien bedelen, zeiden: "is dat niet de 
man, die zat te bedelen?" Sommigen zeiden: "lnderdaad, hij is het." Anderen: "Neen, hij lijkt 
alleen maar op hem." Hijzelf zei: "Ik ben het." Toen vroegen ze hem: "Hoe zijn dan uw ogen 
geopend?" Hij antwoordde: "De man die Jezus heet, maakte slijk, bestreek daarmee mijn ogen 
en zei tot mij: Ga naar de Siloam en was u. Ik ben dus gegaan, waste mij en kon zien." Ze vroegen 
hem toen: "Waar is die man ?" Hij zei: "Ik weet het niet." Men bracht nu de man die blind geweest 
was bij de Farizeeën; de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen geopend, was namelijk 
een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hem dus, hoe hij het gezicht herkregen had. Hij zei hun: 
"De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie." Toen zeiden sommige 
Farizeeën: "Die man komt niet van God, want Hij onderhoudt de sabbat niet. Anderen zeiden: 
"Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen?" Zo was er verdeeldheid onder hen. Zij 
richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen: "Wat zegt gijzelf van Hem, daar Hij u toch de 
ogen geopend heeft?" Hij antwoordde: "Het is een profeet." De Joden wilden niet van hem 
aannemen, dat hij blind was geweest en het gezicht herkregen had, eer zij de ouders van de 
genezene hadden laten komen. Zij stelden hun toen de vraag: "Is dit uw zoon, die volgens uw 
zeggen blind geboren is? "Hoe kan hij dan nu zien?" Zijn ouders antwoordden: "Wij weten, dat 
dit onze zoon is en dat hij blind is geboren, maar hoe hij nu zien kan, weten we niet; of wie zijn 
ogen geopend heeft, wij weten het niet. "Vraagt het hemzelf, hij is oud genoeg en zal zelf zijn 
woord wel doen." Zijn ouders zeiden dit omdat zij bang waren voor de Joden, want de Joden 
hadden reeds afgesproken dat alwie Hem als Messias beleed, uit de synagoge gebannen zou 
worden. Daarom zeiden zijn ouders: Hij is oud genoeg, vraagt het hemzelf. Voor de tweede maal 
riepen de Farizeeën nu de man die blind was geweest, bij zich en zeiden hem: "Geef eer aan God. 
"Wij weten dat die man die Jezus heet, een zondaar is." Hij echter antwoordde: "Of Hij een 
zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik wel: dat ik blind was en nu zie." Daarop vroegen zij hem 
wederom: "Wat heeft Hij met u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend?" Hij antwoordde: "Dat 
heb ik al verteld, maar gij hebt niet geluisterd. Waarom wilt gij het opnieuw horen? Wilt ook gij 
soms leerlingen van Hem worden? Toen zeiden zij smalend tot hem: "Jij bent een leerling van die 
man, wij zijn leerlingen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze 
weten we niet waar Hij vandaan is." De man gaf hun ten antwoord: "Dit is toch wel wonderlijk, 
dat gij niet weet vanwaar Hij is; en Hij heeft mij nog wel de ogen geopend. Wij weten dat God 
niet naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is en zijn wil doet, dan luistert Hij naar 
zo iemand. Nooit in der eeuwigheid heeft men gehoord, dat iemand de ogen van een 
blindgeborene heeft geopend. Als deze man niet van God kwam, had Hij zo iets nooit kunnen 
doen." Zij voegden hem toe: "in zonden ben je geboren, zo groot als je bent, en jij wilt ons de les 
lezen?" Toen wierpen ze hem buiten. Jezus vernam dat men hem buitengeworpen had en toen 
Hij hem aantrof, zei Hij: "Gelooft ge in de Mensenzoon?" Hij antwoordde: "Wie is dat, Heer? Dan 



zal ik in Hem geloven." Jezus zei hem: "Gij ziet Hem, het is Degene die met u spreekt." Toen zei 
hij: " Ik geloof, Heer." En hij wierp zich voor Hem neer. En Jezus sprak: "Tot een oordeel ben Ik in 
deze wereld gekomen, opdat de niet-zienden zouden zien en de zienden blind worden." Enkele 
Farizeeën die bij Hem stonden, hoorden dit en zeiden tot Hem: "Zijn ook wij soms blind?" Jezus 
antwoordde: "Als gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben, maar nu gij zegt: wij zien, blijft 
uw zonde." 
 
Beeld: Licht 
 

Leren kijken met nieuwe ogen 
 
licht zoeken 
 
het duister voorbij. 
 
Licht in ogen: 
 
stralende nabijheid 
 
 

Zien is meer dan kijken. Wat heb je nodig om niet alleen te kijken, maar om werkelijk te zien, 
om in te zien, om  achter de platte feiten te zien waar het om gaat? 
Aan ons allen is de verantwoordelijkheid gegeven voor dat licht dat ons binnenkort in de 
nacht van Pasen opnieuw geschonken wordt. Om dit licht uit te dragen. Opdat vele zich er 
aan warmen en meer en meer inzien wat hen tot leven strekt. 
 
Soep: Wittebonensoep met pesto van paardenbloemblad 
1,5 liter basisbouillon 
175 gr witte bonen, 1 nacht geweekt 
3-4 eetlepels olijfolie 
3 aardappelen 
 
voor de pesto: 
100 gr paardenbloemblad 
9 eetlepels olijfolie 
3 eetlepels pompoenpitten 
2 tenen knoflook 
1 eetlepel parmezaanse kaas 
 
Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes. Verhit de 3 à 4 eetlepels olijfolie, voeg de 
aardappels en uitgelekte bonen toe. Al roerend even mee laten bakken. Voeg de bouillon 
toe en laat de bonen zachtjes gaar koken in 60 minuten. Pureer de helft van de soep. Breng 
het geheel op smaak met zout en peper. Serveer de soep in een kom met een eetlepel pesto. 
Pesto: Rooster de pompoenpitten in een koekenpan met een eetlepel olijfolie. Bestrooi ze 
met parmezaanse kaas. Doe de paardenbloembladeren, pompoenpitten en fijngehakte 
knoflook in de keukenmachine en voet, terwijl de machine draait, druppelsgewijs 8 eetleples 
olijfolie toe via de vulbuis. Maal het tot een grove pasta. 

Vijfde zondag, aarde – dood, 22 maart 
 
Lezing: Johannes 11, 1-45 
In die tijd was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp van Maria en haar zuster 
Marta. Maria was de vrouw die de Heer met geurige olie had gezalfd en zijn voeten met haar 
haren had afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer.) De zusters van Lazarus stuurden Jezus 
de boodschap: "Heer, hij die Gij liefhebt, is ziek." Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: "Deze ziekte voert 
niet tot de dood, maar is om Gods glorie, opdat de Zoon Gods er door verheerlijkt moge worden." 
Jezus hield veel van Marta, haar zuster en Lazarus. Toen Hij dan ook hoorde dat Lazarus ziek was, 
bleef Hij weliswaar nog twee dagen ter plaatse, maar daarna zei Hij tot zijn leerlingen: "Laat ons 
weer naar Judea gaan." (De leerlingen zeiden: "Rabbi, nog pas probeerden de Joden U te stenigen 
en gaat Gij er nu weer heen?" Jezus antwoordde: "Heeft de dag geen twaalf uren? Overdag kan 
iemand gaan zonder zich te stoten, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar gaat iemand 's 
nachts dan stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is." Zo sprak Hij. En Hij voegde er aan toe: 
"Onze vriend Lazarus is ingeslapen, maar Ik ga er heen om hem te wekken." Zijn leerlingen 
merkten op: "Heer, als hij slaapt, zal hij beter worden." Jezus had echter van zijn dood gesproken, 
terwijl zij meenden dat Hij over de rust van de slaap sprak. Daarom zei Jezus hun toen ronduit: 
"Lazarus is gestorven, en omwille van u verheug Ik Mij dat Ik er niet was, opdat gij moogt geloven. 
Maar laat ons naar hem toegaan." Toen zei Tomas, bijgenaamd Didymus, tot zijn medeleerlingen: 
"Laten ook wij gaan om met Hem te sterven.") Bij zijn aankomst bevond Jezus dat Lazarus al vier 
dagen in het graf lag. (Betanië nu was dichtbij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer drie 
kilometer. Vele Joden waren dan ook naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten over 
het verlies van hun broer.) Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij Hem tegemoet; 
Maria echter bleef thuis. Marta zei tot Jezus: "Heer, als Gij hier waart geweest, zou mijn broer 
niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven." 
Jezus zei tot haar: "Uw broer zal verrijzen." Marta antwoordde: "Ik weet dat hij zal verrijzen bij 
de verrijzenis op de laatste dag." Jezus zei haar: "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij 
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid 
niet sterven. Gelooft gij dit?" Zij zei tot Hem: "Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de 
Zoon Gods, die in de wereld komt." (Na deze woorden ging zij haar zuster Maria roepen en zei 
zachtjes: "De Meester is er en vraagt naar je." Zodra Maria dit hoorde, stond zij vlug op en ging 
naar Hem toe. Jezus was nog niet in het dorp aangekomen, maar bevond zich nog op de plaats 
waar Marta Hem ontmoet had. Toen de Joden die met Maria in huis waren om haar te troosten, 
haar plotseling zagen opstaan en weggaan, volgden zij haar in de mening dat zij naar het graf ging 
om daar te wenen. Toen Maria op de plaats kwam waar Jezus zich bevond, viel zij Hem te voet 
zodra zij Hem zag en zei: "Heer, als Gij hier waart geweest zou mijn broer niet gestorven zijn." 
Toen Jezus haar zag wenen, en eveneens de Joden die met haar waren meegekomen, doorliep 
Hem een huivering) en diep ontroerd sprak Jezus: "Waar hebt gij hem neergelegd?" Zij zeiden 
Hem: "Kom en zie, Heer." Jezus begon te wenen, zodat de Joden zeiden: "Zie eens hoe Hij van 
hem hield." Maar sommigen onder hen zeiden: "Kon Hij, die de ogen van een blinde opende, ook 
niet maken dat deze niet stierf?" Bij het graf gekomen overviel Jezus opnieuw een huivering. Het 
was een rotsgraf en er lag een steen voor. Jezus zei: "Neemt de steen weg." Marta, de zuster van 
de gestorvene, zei Hem: "Hij riekt al, want het is reeds de vierde dag. Jezus gaf haar ten antwoord: 
"Zei Ik u niet, dat als gij gelooft ge Gods heerlijkheid zult zien?" Toen namen ze de steen weg. 
Jezus sloeg de ogen ten hemel en sprak: "Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt. Ik wist wel, 
dat Gij Mij altijd verhoort, maar omwille van het volk rondom Mij heb Ik dit gezegd, opdat zij 
mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt." Na deze woorden riep Hij met luide stem: "Lazarus, 



kom naar buiten !" De gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels gebonden 
en met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval hun: "Maakt hem los en laat hem gaan." Vele 
Joden, die naar Maria waren gekomen en zagen wat Hij gedaan had, geloofden in Hem. 
 
Beeld: Aarde - dood 
 

Gevangen in de dood, in het duister 
 
van de aarde, van de tijd 
 
Bevrijd worden 
 
van knellende banden, 
 
verlost om op te staan, 
 
herboren verdergaan. 

 
Jezus wekt tot leven door zijn warme menselijke nabijheid. Hij is geen wonderdoener, maar 
een volbloed mens die nabij is aan de ander, iemand die compassie heeft, die mee-lijdend is. 
Als je iemand hebt die zo met jou begaan is, als er een gemeenschap is die zo altijd mensen 
nabij is, dan wek je tot leven. 
 
 
Soep: Linzensoep, soep van de rode aarde 
1,5 liter basisbouillon 
175 gr rode linzen 
5 uien 
75 gr krenten 
1 eetlepel olijfolie 
1 theelepel kerrie 
 
 
Week de krenten in een kopje van de bouillon. Pof 4 uien in zijn geheel – ongeschild – 45 
minuten in een op 175 °C voorverwarmde oven. De schil laat zich nu makkelijk verwijderen. 
Maal (met een staafmixer) de gepofte uien met de geweekte krenten en de bouillon waarin 
de krenten zijn geweekt. Snipper de vijfde ui. Fruit deze in de olie tot ze glazig is. Voeg de 
kerrie toe – niet laten verbranden! en de resterende bouillon. Breng deze bouillon met de 
linzen aan de kook en kook 25 minuten tot de linzen gaar zijn en uit elkaar gevallen zijn. 
Voeg het uien-krentenmengsel toe. roer de soep goed en kook het geheel nog 2 minuten 
door. Breng op smaak met zout en peper. 
 
 
 
 
 

Zesde zondag, leven, 29 maart 
 
Lezing: Matteüs 21, 1-11 
Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en de Olijfberg bestegen in de richting van 
Betfage zond Jezus twee leerlingen uit met de opdracht: "Gaat naar het dorp daar voor u en het 
eerste dat gij zult vinden is een vastgebonden ezelin met een veulen. Maak die los en breng ze 
bij Mij. En als iemand u een aanmerking maakt, zegt dan: De Heer heeft ze nodig, maar zal ze 
spoedig terugsturen." Dit gebeurde, opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet: Zegt 
aan de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel, op een 
veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen begaven zich op weg en deden wat Jezus hun had 
opgedragen; zij brachten de ezelin met haar veulen, legden er hun mantels overheen en Hij ging 
er op zitten. Zeer velen uit het volk spreidden hun mantels uit op de weg, terwijl anderen de weg 
bedekten met twijgen die zij van de bomen hadden gesneden. De mensen die Hem omstuwden, 
jubelden: "Hosanna Zoon van David, Gezegend de Komende in de naam des Heren! Hosanna in 
den hoge!" Toen Hij Jeruzalem binnentrok, raakte de hele stad in beroering en men vroeg: "Wie 
is dat?" Het volk antwoordde: "Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea." 
 
Beeld: Leven 
 

Leven als een boom van een mens, 
 
met groene takken 
 
als armen naar de hemel reikend naar licht. 
 
Met voeten in de aarde reikend naar water. 
 
Mensen zoeken tot in het hart van de stad. 
 
Vrede delen, vrede zijn. 

 
Jezus wordt toegejuicht en toegezwaaid met palmtakken, teken van leven. Wij hebben geen 
palmen en gebruiken een buxustakje, dat groen blijft. Thuis en in de kerk steken we het 
achter het kruisbeeld. Krijgen we dan wat te zien? Het groen van het leven achter het kruis 
van ons bestaan? Zorgen wij er voor dat wat we zien ook onze levenshouding is? Dat we er 
ook naar leven? Dat wat er aan verdriet en lijden is, wij daarbij altijd kiezen voor leven, voor 
hoop, voor liefde? 
 
Soep: soep van lentegroen 
6 dl basisbouillon 
500 gr vers lentegroen 
(spinazie, rucola, kervel, waterkers of 
uit de natuur hoefblad, zuring, brandnetel, zevenblad) 
1 ui 
2 aardappelen 
1 prei 
50 gr boter 



 
Snipper de ui, snijd de aardappelen in dobbelstenen, de prei in ringetjes en fruit in de boter. 
Voeg de bouillon toe en laat in 20 minuten gaar sudderen. Pureer de massa. Blancheer het 
verse lentegroen 2 minuten in kokend water en pureer het daarna. Roer de beide purees 
door elkaar en maak op smaak af met zout en peper. Je kunt de soep eventueel verdunnen 
met melk. Breng even aan de kook voor het serveren. 
 
Verantwoording: 
Recepten en beelden komen uit: Tini Brugge en Gert Vos, Hemelse spijzen 
Foto’s: https://sameneerlijketen.nl 
Bij het evangelie: Joost Jansen, Woord voor onderweg 


