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Bezinning in de veertigdagentijd met tarot 

Door Berthe van Soest 

 

De veertig dagen voor Pasen zijn dagen van bezinning. Van oudsher wordt in deze 

dagen gevast. Voor deze veertig dagen vind je hier een vraag bij fragmenten uit het 

evangelie van Johannes. Je trekt een tarotkaart voor een antwoord.   

 

Op het moment dat het evangelie van Johannes geschreven werd, is het al zeker 3 

generaties geleden dat Jezus leefde. Er is dan al veel nagedacht over de woorden 

en wonderen van Jezus. Hij is in dit evangelie een wijsheidsleraar met een 

boodschap die je niet helemaal kan pakken. Hij spreekt versluierd en in beelden. 

Soms is hij heel radicaal in zijn uitspraken.   

 

De kaart die je trekt als antwoord op de vraag zet je aan het denken over jezelf en je 

situatie. Wees vrij om te antwoorden wat er in je opkomt. Dat is het leukste.  

 

Van Aswoensdag tot en met zaterdag 

De veertigdagentijd begint op de woensdag na carnaval. 

  

Aswoensdag: begin  

'Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: 'Wat zoeken 

jullie?' (Joh 1:28) 

Wat zoek ik? 

  

Donderdag: duif 

Johannes de Doper vertelt:  

'Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem (Jezus) 

rusten.' (Joh 1:32) 

Op wie daalt de duif neer? 

 

Vrijdag: naam 

Jezus zegt tegen Simon: 

Jezus keek hem aan en zei: 'Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan 

zul je Kefas heten' (dat is Petrus, 'rots').  (Joh 1:42) 

Hoe heet ik echt?  

 

Zaterdag: eerlijk 

Hij (Flilipus) kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: 'We hebben de man gevonden 

over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: 

Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!' 'Uit Nazaret?' zei Natanaël. 'Kan daar iets 

goeds vandaan komen?' 'Ga zelf maar kijken,' zei Filippus. Jezus zag Natanaël 

aankomen en zei: 'Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.' (Joh 1:45-

46) 

Waarin ben ik eerlijk? 
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Week 1 

  

Maandag: wijn 

Water verandert in wijn:  

Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.' Ze vulden ze tot de 

rand. Toen zei hij: 'Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat 

deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde - 

hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept 

hadden wisten het wel - riep hij de bruidegom  en zei tegen hem: 'Iedereen zet zijn 

gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u 

hebt de beste wijn tot nu bewaard!'  (Joh 2:7-10) 

Welk water wil ik in wijn veranderen? 

 

Dinsdag: heilig 

Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij 

op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de 

geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze 

allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de 

wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: 

'Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!' (Joh 2:13-16) 

Wat wil ik met geweld uit mijn leven jagen? 

 

Woensdag: geboorte  

Nicodemus, een Joodse leider, ontmoet Jezus in het geheim:  

Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. (...) 'Hoe kan iemand geboren worden als hij al 

oud is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot 

ingaan en weer geboren worden?' (Joh 3:1-4)  

Welk nieuw leven wacht mij? 

 

Donderdag: eeuwig 

Johannes zegt:  

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 

iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh 3:16) 

Welk eeuwig leven wacht mij?   

 

Vrijdag: ontvangen 

De profeet Johannes de Doper zegt:  

'Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt.' (Joh 3:27) 

Wat geeft de hemel mij? 

 

Zaterdag: omgang 

Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het 

middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen 
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haar: 'Geef mij wat te drinken.' Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan 

om eten te kopen. De vrouw antwoordde: 'Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken 

vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!'  

(Joh 6:6-9) 

Met wie wil ik niet omgaan? 
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Week 2 

 

Maandag: oogst 

Er is nog geen halm op de velden te zien. De akkers zijn kaal. Maar Jezus zegt:  

'Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst!' (Joh 

4:35)    

Wat is rijp om te oogsten, maar zie ik niet? 

 

Dinsdag: wonder 

Een man vraagt Jezus om zijn zoon te genezen die op sterven ligt:  

‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen 

hem zei en ging weg. En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al 

tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. (Joh 4:50-51) 

Welk wonder heb ik nodig? 

  

Woensdag: opstaan 

Jezus zegt tegen een zieke man:  

‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn 

slaapmat op en liep.  (Joh 5:8-9)  

Hoe kan ik opstaan en lopen? 

 

Donderdag: leven 

Jezus zegt:  

Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods 

Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.’ (Joh 5:25) 

Wie of wat is al lang gestorven en mis ik? 

 

Vrijdag: verongelijkt  

Jezus is verongelijkt:  

‘U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de 

Schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te 

ontvangen’. (Joh 5:39-40) 

Waarover ben ik verongelijkt?   

 

Zaterdag: durf  

Overal werd over hem (Jezus) gesproken: sommigen vonden dat hij een goed mens 

was, anderen meenden dat hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over 

hem te spreken uit angst voor de Joden. (Joh 7:12-13)  

Waar durf ik niet over te spreken? 
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Week 3 

 

Maandag: zoeken  

Jezus zegt: 

Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga ik naar hem die mij gezonden heeft. U zult 

me zoeken maar me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar ik ben.’ (Joh 7:33-

34)   

Wie kan ik niet bereiken? 

 

Dinsdag: drinken  

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij 

riep: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!' (Joh 7:37) 

Van wie wil ik drinken?    

 

Woensdag: beschuldigd 

Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem (Jezus) die op 

overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: ‘Meester, 

deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in 

de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ Dit zeiden ze om hem op 

de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en 

schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en 

zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar 

werpen.’  (Joh 8:3-7) 

Waar word ik van beschuldigd?   

 

Donderdag: bevrijding 

'U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ (Joh 8:32) 

Wat is de waarheid over mij die mij bevrijdt? 

 

Vrijdag: gezonden 

Jezus zegt: 

'Ik ben niet namens mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden.' (Joh 8:42) 

Hoe komt het, dat ik geboren ben? 

 

Zaterdag: een woord  

Jezus zegt: 

'Waarachtig, ik verzeker u: als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit 

zien.'  (Joh 8:51) 

Welk woord bewaar ik? (het woord is iets voor jou wat je heel belangrijk vindt.) 
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Week 4 

 

Maandag: niet genoeg 

Veel mensen, maar niet genoeg te eten: 

Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een 

jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo 

veel mensen?’ Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze 

gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak 

het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun 

ook vis, zo veel als ze wilden. (Joh 6:8-11)  

Waar heb ik meer van nodig?   

 

Dinsdag: storm 

Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer; ze stapten in 

een boot en zetten koers naar de overkant, naar Kafarnaüm. Het was al donker 

geworden, en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen. Er stak een hevige wind op 

en het meer werd onstuimig. Toen ze vijfentwintig of dertig stadie geroeid hadden, 

zagen ze plotseling Jezus over het meer lopen; hij was dicht bij de boot en ze 

werden bang. Maar hij zei: ‘Ik ben het, wees niet bang.’ Ze wilden hem aan boord 

nemen, maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden. 

(Joh 6:16-21) 

Wie of wat wil ik in veiligheid brengen?  

 

Woensdag: brood 

‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. (Joh 6:35)  

Wat geeft mij leven? 

 

Donderdag: offer 

Jezus zegt:  

'En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.' (Joh 

6:51) 

Welk offer van mij geeft leven? 

  

Vrijdag: kan niet 

Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: ‘Hoe kan die man (Jezus) 

ons zijn lichaam te eten geven!’ (Joh 6:52) 

Wat kan niet? 

 

Zaterdag: lichaam 

De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. (Joh 6:63)  

Waar dient mijn lichaam voor? 
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Week 5 

 

Maandag: zien  

Met het speeksel maakte hij (Jezus) wat modder, hij streek die op de ogen van de 

blinde en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is 

in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon 

hij zien." (Joh 9:6-7) 

Waar gaan mijn ogen van open? 

 

Dinsdag: blind 

Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die 

niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’  (Joh 9:39) 

Wie zijn blind?  

 

Woensdag: schapen 

'Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar 

ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar 

binnen gaat, is de herder van de schapen.' (Joh 10:1-2) 

Welke schapen hoed ik? 

 

Donderdag: terug 

Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes 

eerder gedoopt had. Daar bleef hij. (Joh 10:40) 

Naar welke plaats wil ik terug?   

 

Vrijdag: nardusolie 

Jezus krijgt een maaltijd in Bethanië. 

Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood 

had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende, en 

Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje 

kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar 

haar. De geur van de olie trok door het hele huis." (Joh 12:1-2) 

Wie (of wat) wil ik zalven?  

 

Zaterdag: wonderen 

Ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in 

hem. (Joh 12:37) 

In welke wonderen geloof ik?  
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Goede week 

De laatste week voor Pasen wordt Goede week genoemd. 

 

Maandag: tegemoet 

De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze 

hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, 

hem tegemoet, (Joh 12:12-13) 

Wie (of wat) wil ik tegemoet gaan?     

 

Dinsdag: De graankorrel in de akker 

Jezus zegt:  

Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het 

één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. (Joh 12:24) 

Wat moet er sterven opdat ik vrucht draag? 

 

Woensdag: troost 

Jezus is bang voor de pijn die hij verwacht. 

Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij 

voorbijgaan? (Johannes 12:27) 

Wat troost mij als ik bang ben? 

 

Witte donderdag: voeten wassen 

Hij (Jezus) legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een 

waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de 

doek die hij omgeslagen had. (Joh 13:4-5)  

Wie zou mijn voeten nooit willen wassen? 

  

Goede vrijdag: voor wie 

Op goede vrijdag wordt Jezus gekruisigd. 

Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat u naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ga ergens 

naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je mij volgen.’ 37 ‘Waarom kan ik u nu 

niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven!’ zei Petrus. 38 Maar Jezus zei: ‘Jij 

je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij mij 

driemaal verloochenen. (Joh 13:36-38) 

Voor wie of wat wil ik mijn leven geven? 

 

 

Stille Zaterdag: gewikkeld in linnen 

Dit is de laatste dag van deze veertig dagen. Jezus is gestorven en ligt in een graf. 

Morgen is het Pasen, feest van nieuw leven.  

Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een 

Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, 

en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor 
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de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus 

daarin. (Joh 19:40-42) 

Wat wacht in een graf?    
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