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Veertigdagentijd in Linden 
Geheel in de traditie van onze Lindense Geloofsgemeenschap maken onze voorgangers zelf de 
vieringen voor de zondagen en andere kerkelijke feestdagen. Vooral in de komende tijd vraagt dat 
alle aandacht van hen.  
Te beginnen op Aswoensdag 26 februari. Om 19.00 uur ’s avonds beginnen we samen de 
veertigdagentijd, een tijd van bezinning en inkeer.  

 
Symbool voor de daaropvolgende zondagen staat de Menora – de Zevenarmige kandelaar uit de 
joodse traditie, die ons is overgeleverd vanuit het Oude Testament. In het indrukwekkende 
hoofdstuk 3 van het boek Exodus vindt een belangrijke ontmoeting plaats bij het Brandende 
Braambos. Dit ontroerende gesprek tussen Mozes en Jahweh tijdens het verblijf van het volk in 
Egypte, ligt aan de basis van de verdere geschiedenis van het Joodse volk.  
 

Op de vraag van Mozes ‘hoe is uw naam’, luidt het antwoord: 
‘Ik ben die er zijn zal; Ik zal er zijn’! 

 
Daarom is tot op de dag van vandaag de Menora (het Brandende Braambos) het symbool van het 
Jodendom. Zoals het Joodse volk vanuit Egypte door de woestijn trok naar het Beloofde Land, zó gaat 
vanaf Aswoensdag onze veertigdaagse tocht door de woestijn van de vastentijd. Samen met onze 
voorgangers wensen we iedereen een inspirerende tijd toe van bezinning en ommekeer, daar waar 
ons levenspad dat van ons vraagt.  
 
Aan het eind van die vastenperiode staan ons vier grote kerkelijke vieringen te wachten. Op 
Palmzondagmorgen (5 april) om 10.00 uur in onze kerk en bij goed weer buiten vanaf het kerkplein, 
begint onze Goede Week. Daarna vieren wij op onze eigen wijze Witte Donderdag (9 april) en Goede 
Vrijdag (10 april), telkens ’s avonds om 19.00 uur in onze kerk. Onze voorgangers maken ook 
grotendeels zelf deze bijzondere vieringen; aan de ene kant passend bij de traditie van de kerkelijke 
liturgie, aan de andere kant met eigentijdse woorden en herkenbare symboliek. Dat geldt zeker ook 
voor de viering op Paasmorgen om 10.00 uur op zondag 12 april.  
Met ondersteuning van het Gelegenheidskoor o.l.v. Joost Angenent vieren we het Paasfeest, het 
hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Na afloop van die viering drinken we koffie in De Burcht. 
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