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ZEVEN KEER BARMHARTIGHEID
(thema ‘40dagentijdcampagne 2021’ van Kerk in Actie)

Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad,
een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in
Libanon; weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek.
In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus.
Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de
dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak
bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden
begraven.
Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.
Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de
dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en
goed te doen.
Samen zijn we de kerk in actie; DOE MEE!

‘Het goede leven’ - Leven in het perspectief van Gods licht
(thema seizoen 2020-2021 van de Protestantse Kerk in Nederland)

Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met
God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol
of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een
ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over
jouw leven.
Scriba René de Reuver: ‘Het samenleven met anderen, met mensen die je
lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn
ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe
waar dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in
die ander komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de ander die je
graag mag of die dezelfde hobby’s heeft, maar ook in de ander die een
beroep op je doet, of in de ander die je stoort.’
Handen, als verbindende schakel zijn tussen deze beide thema’s; zijn het
ook uw, jullie en mijn handen?
De Commissie Kerk in Actie Vroomshoop wil met de uitgave van het
‘Veertigdagenboekje 2021’ een handreiking doen.
Voor elke dag in de Veertigdagentijd een moment van bezinning.
Bijdragen die zijn aangereikt door ‘eigen’ gemeenteleden, maar ook van
mensen van buiten onze kerkelijke gemeente.
In een aantal gevallen is gebruik gemaakt van nog niet geplaatste
bijdragen van gemeenteleden uit eerdere jaargangen.
Mocht er behoefte bestaan om te willen reageren op bijdragen uit het
‘Veertigdagenboekje 2021’, neem dan even contact op met Harry Lantink
(tel. 0546 – 64 31 28) of mail hlantink@hotmail.com.
Veel leesplezier.

Woensdag 17 februari 2021

~ Aswoensdag ~
Maak mij nieuw (naar psalm 51)
Heb medelijden
met mij, Heer,
Jij die liefde bent en
grenzeloos warmhartig.
Vergeef mij
wat ik fout deed.
Was mijn hart
witter dan sneeuw.
Maak mij nieuw.
Genees mij.
En laat mij delen
in jouw vreugde.
Want ik ben
maar een kleine mens.
En alleen bij Jou
kan ik gelukkig zijn!
(E. Roosen in Samuel 5 07/08;
uitgeverij Averbode)

Donderdag 18 februari 2021

God,
het is stil op straat
een kwaad virus waart als een spook
rond over uw wereld
en wij weten niet hoe en
wat en hoe lang.
Richt onze ogen op U
en op Uw Zoon Jezus Christus,
die kwam om mensen te redden.
Schenk ons uw goede Geest
om te vertrouwen op een nieuwe morgen.
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen
en kom gauw!
Amen.
(Hans Tissink, bij Lied 1003: ‘Stil is de straat’)

Vrijdag 19 februari 2021
CORONA
Geloven in coronatijd,
of raak je het geloof dan kwijt?
Dat kan toch niet zonder slag of stoot,
daarvoor is de impact van het geloof te groot.
Geloof is overal te vinden en te halen.
Altijd op alle plaatsen, overal hoor je de verhalen.
Je kan er niet omheen,
want het is voor iedereen.
Geloof is niet alleen het gaan naar de kerk,
het is een deel van Gods werk.
Hij laat niemand vallen nooit.
Gods liefde is over de aarde uitgestrooid.
Het kan je raken als je het ziet.
Ook in deze tijd met veel verdriet,
is het geloof overal aanwezig.
Maar zijn wij vaak met andere dingen bezig
Menselijk handelen maakt het verschil,
tussen aards leven en Gods wil.
Uiteindelijk is het Hij die wint
Hij kwam en is er voor ieder mensenkind’
(BR Geerdijk 2020)

Zaterdag 20 februari 2021

Zondag 21 februari 2021

Gebed
Heer.
Ik weet niet waar ik heen ga.
Ik ken de weg niet die voor mij ligt.
Ik kan niet met zekerheid zeggen waar hij zal eindigen.
Ook ik ken mezelf niet echt.
En als ik denk dat ik Uw wil volg, dan betekent dit nog niet dat ik
dat ook werkelijk doe.
Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen U in feite ook
behaagt.
En ik hoop dat ik dit verlangen heb in alles wat ik doe.
Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen.
Als ik dit doe dan weet ik dat U mij zult leiden langs het rechte pad,
hoewel ik er misschien niets van begrijp.
Daarom zal ik altijd op U vertrouwen, ook al lijk ik verloren.
En in de schaduw van de dood, ik zal niet bang zijn want U bent
altijd bij mij.
En U zult mij nooit aan mijn lot overlaten om mijn gevaren alleen te
doorstaan.
(Thomas Merton; uit ‘Overdenkingen in eenzaamheid’)

Maandag 22 februari 2021

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

(Lied 939:1)

Dinsdag 23 februari 2021

Zomaar opeens is de wereld veranderd.
Zomaar ineens lijkt Gods Schepping op slot te zitten.
En de mens die gemaakt is om te zorgen, te geven,
te troosten, te delen, elkaar te ontmoeten,
liefdevol te begroeten met een kus of omhelzing,
of er gewoon te zijn,
houdt nu afstand en dat doet pijn.
Gelukkig is er Eén die zegt:
‘Kom maar bij Mij, bij Mij mag je huilen,
bij Mij mag je zijn.
Leg je hoofd op Mijn schouder,
want Mijn afstand is klein.
Ik wil zorgen, Ik wil geven, Ik wil delen en helen,
want Ik ben, die ik ben en Ik zal er zijn.’
(gedicht Team INKT in Kerkbode - nummer 14)

Woensdag 24 februari 2021
JEZUS ..... ALS ..... MENS
Gij, die Mens geworden zijt,
en ook tot tranen werd bewogen,
om heel die haters in die tijd.
Voor U vond men beslist geen mededogen.
Gij werd geslagen en bespot.
Een doornenkroon moest Uw Hoofd sieren.
En eindelijk werd Uw bitter lot,
de Kruisdood, wat valt er voor een mens
dan nog te vieren?
Maar 't was immers het laatste niet,
al hebt Gij veel voor ons gedragen.
Een toekomst ligt in het verschiet.
Want Gij hebt toch de dood verslagen!
Wij weten in dit leven, Heer,
dat Gij ons altijd wilt behoeden.
Vergeef ons onze twijfel, Heer,
en ook niet enkel het vermoeden.
Maar geef ons vast de zekerheid,
van Uwe Grote Barmhartigheid!
(J.C. Coenen-van de Vooren
uit ‘God Is Getrouw’)

Donderdag 25 februari 2021

Dagboeknotities
(naar Kierkegaard)

God zal onze tranen drogen
in de eeuwigheid,
maar hoe zal Hij dat kunnen
als we nooit hebben geschreid?
Staat er niet geschreven:
werpt al uw zorgen op Hem,
is dat geen bidden met kracht,
geen roepen met luider stem?
Zoals een mens zich kan uithuilen
bij een vriend, zonder zich te schamen,
zo kan een mens zich leeg bidden
bij God, en zegt bevrijd “amen”.

Vrijdag 26 februari 2021

Bloei
Ben je mens,
hevig en compleet mens,
stormen zal het,
volop herfst zal het zijn.
Gebeukt zul je worden,
gebukt zul je gaan –
Mens in weer en wind.
Maar ook
van lente zul je weten,
volop lente, volop zomer.
In de hoogste bloei
zul je staan.
(Hans Bouma - bundel ‘Als leven lijden is’)

Zaterdag 27 februari 2021
Parel in Gods hand

Dagelijks sta ik aan het graf
van haar, die onze kinderen het leven gaf.
Ze was voor ons te jong, het was te vroeg
om het aardse leven te verlaten,
maar mijn denken beperkt zich
tot de menselijke maten.
Het is, ja haast gemeen, zo hard
achter te blijven met een diepe smart.
Waar ik het zoeken moest, ik wist het niet,
mijn leven was verdriet.
Voor mij dan wel een sterk gemis,
toch weet ik dat ze
bij God, de Vader is.
Zij is een parel in Gods hand
en ik geloof het, al kan ik er niet bij
met mijn verstand.
En Jezus, door zijn kruis
biedt ons het goede leven.
Veilig in Gods huis,
ver boven het verdriet verheven.

(Harm D., Den Ham)

Zondag 28 februari 2021

Heer, onze God,
het is een gedachte om stil bij te worden
dat door alle eeuwen heen Uw woord is verkondigd.
Vanaf de dagen van Abraham, Mozes en de profeten,
door apostelen en evangelisten,
door de kerk en door ouders
zijn de geloofsgetuigenissen doorverteld.
Wereldwijd vindt het gehoor, en ook wij worden aangesproken.
Laat Uw Geest die leidt in alle waarheid
ons inzicht geven om in onze tijd uit het geloof te leven.
In Jezus Christus hebben wij U leren kennen en liefhebben.
Daarom vertrouwen we ons aan U toe
met alle vragen die niet beantwoord worden,
met alle pijn die niet overgaat.
Wij zijn door U gekend.
Wij danken U dat we leven mogen met de belofte
van de ontmoeting met U.
(Barend Wallet, emerituspredikant)

Maandag 1 maart 2021

Een nieuwe dag
Dit is het begin van een nieuwe dag.
De eerste dag van de rest van mijn leven.
Ik mag deze van God gegeven dag,
gebruiken zoals ik wil.
Ik kan het verspillen of voor
het goede gebruiken.
Maar wat ik doe vandaag is erg belangrijk,
want ik ruil er een dag van mijn leven voor in.
Als morgen komt, zal deze dag voor altijd
voorbij zijn; blijft er achter wat ik er voor gaf.
Ik wil dat het plan dat God ermee had, bereikt wordt.
Goed en niet slecht, succes en geen falen,
zodat ik geen spijt zal hebben
van wat ik er voor gaf:
Een dag van mijn leven.

Dinsdag 2 maart 2021

Neem de tijd om te denken:
Het is een bron van kracht.
Neem tijd om te lezen:
Het is de basis voor wijsheid.
Neem tijd om te spelen:
Het is het geheim om jong te blijven.
Neem tijd om stil te zijn:
Het is de gelegenheid om God te zoeken.
Neem tijd om oplettend te zijn:
Het is de gelegenheid om anderen te helpen.
Neem tijd om lief te hebben en geliefd te zijn:
Het is het grootste geschenk van God.
Neem tijd om te lachen:
Het is muziek voor de ziel.
Neem tijd om vriendelijk te zijn:
Het is de weg naar geluk.
Neem tijd om te dromen:
Het is datgene waar de toekomst van gemaakt is.
Neem tijd om te bidden:
Het is de grootste kracht op aarde!

Woensdag 3 maart 2021

Dichtbij gekomen
Jij roept ons bij onze naam.
Heel persoonlijk ben Jij.
Jouw stem klinkt in ons.
Jij wijst ons de weg
Jij bent zelf de weg
Jij trekt ons mee
Jij roept ons bij onze naam
Jij draagt zorg voor ons
Jij weet wat nodig is voor ons.
Nooit verbond iemand zich zo met ons
Nooit liet iemand zo merken:
Goed dat jij, mens, geboren bent.
Uw naam geeft ons hoop
Uw naam is dichtbij gekomen
In die wonderlijke Mens
Die ons nieuw heeft gemaakt.
(Marinus van den Berg uit ‘Een nieuw begin’)

Donderdag 4 maart 2021

EEN NIEUW BEGIN
Het Kruis is Hem niet overkomen...
Hij ging de dood niet willoos in!
Maar maakte zo een nieuw begin,
waar slechts de hemel van kon dromen.
Hij gaf Zichzelf. . .níet voor de vromen,
niet voor de mens vol zekerheid,
maar voor degene die lijdt en strijdt,
liet Hij Zijn bloed en leven stromen...
Hun leven mag opnieuw beginnen!
Omdat Hij stervend overwon,
rijst vrede aan hun horizon,
gaan zij Gods Koninkrijk weer binnen...
Dat is wat Christus heeft gewild.
Zijn liefde heeft Gods toorn gestild!
(Joke van Sliedregt uit ‘Doelgericht’)

Vrijdag 5 maart 2021

Hoe lief is mij het leven
dat ik uit Uw handen mocht ontvangen
iedere dag maakt tot een intens verlangen
die liefde opnieuw te mogen doorgeven
Hoe lief is mij het leven
dat ik een deel van Uw schepping mag zijn
al ben ik in dat groot heelal een stipje klein
ik kan en mag er wondere dingen beleven
Hoe lief is mij het leven
dat ik de rijkelijke natuur kan ontdekken
mag meewerken om zelf iets te scheppen
om het in woord of beeld weer te geven
Hoe lief is mij het leven
met mijn medemens kunnen praten en bezinnen
hoe wij naar Gods voorbeeld kunnen beminnen
om leven en liefde voor eeuwig hoog te verheven
Hoe lief is mij het leven
(Greta Casier)

Zaterdag 6 maart 2021

Als ik denk dat ik doodga
Als ik denk dat ik doodga,
niet meer weet wat ik moet,
eerder dan ’t Onze Vader
bid ik een Weesgegroet.
Als het angstzweet me uitbreekt,
en m’n hart gaat tekeer,
dan roep ik: ‘O, Moeder’,
zelden: ‘O, Heer.’
Want de Heer is heel goed,
maar ook onverbiddelijk.
Hij reinigt met bloed,
maar zij snapt onmiddellijk
dat een vlek niet zo erg is,
als hij soms schijnt.
Met een dertig graden wasje
vaak al verdwijnt.
Als ik denk dat ik doodga,
niet meer weet wat ik moet,
eerder dan ’t Onze Vader
bid ik een Weesgegroet.
(gebed van Herman Finkers; opgenomen
in de bundel van Leo Fijen ‘Van Allerheiligen
tot Kerstmis - Bidden in tijden van afstand en
verwachting’)

Zondag 7 maart 2021

God, dank U wel
dat wij bij U mogen komen
met alle dingen die ons bezighouden en verwarren.
Dank U dat wij U mogen kennen als liefdevolle Heer.
U bent het die ons hoop geeft waar wij het zelf niet meer weten.
Waar wij niet zien hoe het verder moet, geeft U ons zicht.
Al gaan wij door een woestijn,
U leidt ons en bent ons nabij.
In al onze wanhoop en duisternis bent U het licht
dat nooit meer dooft.
Laat ons dat licht zien,
geef die hoop in ons hart
zodat wij weer durven zien en durven hopen
op dat wat nu voor ons misschien nog niet zichtbaar is.
Bron van licht en leven,
vul ons en zegen ons met uw hoop en heil.
Wij weten dat omstandigheden niet zomaar veranderen
maar wij weten ook dat wij,
met Uw hoop in ons hart,
anders kunnen kijken.
Amen
(Gerda Valstar)

Maandag 8 maart 2021

Laten we het simpel houden ….
Mis je iemand?
Bel!
Is er iets onduidelijk?
Vraag!
Wil je begrepen worden?
Leg het uit!
Vind je iets niet leuk?
Verander het!
Hou je van iemand?
Zeg het!
Wil je met iemand afspreken?
Nodig ze uit!
Het leven is te kort om moeilijk te doen!

(StichtingOver@Leven – Weekkalender 2021)

Dinsdag 9 maart 2021

Klein
Een beetje liefde
kan als een druppel water zijn
die een bloem de kracht geeft
zich weer op te richten
Een beetje liefde
kan een mens genezen!
Een mens genezen
is hem helpen
de verloren moed terug te vinden
Meer dan door je mond
zal de liefde spreken
door de zachtheid van je handen
de tederheid van je gelaat
en de aandacht van je hart!
(Phil Bosmans)

Woensdag 10 maart 2021

~ Biddag voor Gewas en Arbeid ~

Moed

Vroeg in het seizoen…
Een jaar is omgeploegd
verwachtingsvol de voren
geduldig…

tot de grond
rijkelijk beloond zal worden

Durf je levensakker om te ploegen
bid en werk
en breng goede vruchten voort
wees sterk en moedig!

Als God vóór ons is
wie zal tegen ons zijn?

(Harm D., Den Ham)

Donderdag 11 maart 2021

Ieder mens draagt in zijn leven
Een onzichtbare rugzak mee
Bergt daarin zijn vreugde en zorgen
Een verzameling van wel en wee
Vaak is de rugzak haast niet te dragen
Maar ook soms weer vederlicht
Dan blijft er wat ruimte over
Maar dikwijls kan hij haast niet dicht
Kijk je in de verloren uurtjes
Heel de inhoud nog eens door
Kan er vaak iets verdwijnen
Wat zijn waarde reeds verloor
En zo ga je door de jaren
Je pakt iets op en gooit iets weg
Soms gebeurd dit vanzelfsprekend
Maar ook vaak na veel overleg
Langzaam wordt de rugzak leger
De levensmiddel gaat voorbij
En bij het vallen van de avond
Werpt men het meest de last opzij
Maar er blijft nog wat van waarde
Wat je koestert en behoud
Al schijnen het soms kleinigheden
Het zijn herinneringen meer dan goud
Ieder draagt zijn rugzak
Niemand die hem overneemt
En je hoeft ook niet te vrezen
Dat een dief hem ooit ontvreemd

Vrijdag 12 maart 2021
Wat we kunnen
Als een vis in het water,
of een vogel in de lucht.
Staan wij met beide benen op de aarde,
en kijken naar de vis en de vogel ,
met een diepe zucht.
Wij kunnen vliegen en zwemmen,
maar niet met vleugels of vinnen.
Het blijft nog altijd behelpen,
om de zwaartekracht te overwinnen.
In het water blijven wij verdrinken,
ondanks de werking van een opwaartse kracht.
En bij het proberen te vliegen,
landen we vaak niet al te zacht.
Een kracht die ons boven alles uit laat stijgen,
ook in moeilijke andere tijden,
is alles wat we wel mogen en kunnen,
ons geschonken door Jezus leven, lijden
en door zijn grote kracht.
(BR Geerdijk 2020)

Zaterdag 13 maart 2021

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.
Samen zullen we danken en zingen,
Samen breken we het brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede
een gebaar dat bijzonder zal zijn.
Jij daar in het donker
Jij daar in de nacht
jij die naar de hemel kijkt
en op een wonder wacht.

Zondag 14 maart 2021

Heer,
Laat ons niet angstig zijn
niet voor het leven
en ook niet voor de dood.
Geef ons de innerlijke zekerheid
van Uw Liefde hier en hierna.
Openbaar ons het Licht
van Uw Eeuwigheid
waar U ons in op wilt nemen
in Uw oneindige Liefde
en Vergeving
Zoals Uw Zoon
het heeft voorzegd
wie Mijn brood eet
zal Leven
in Eeuwigheid.
Amen
(gebed van Toon Hermans)

Maandag 15 maart 2021

Ik zie ook wel in dat alles
anders gaat
dan hoe je het wilt,
of hoe je het had gedacht.
En ik begrijp ook best
dat jij het niet meer weet
hoe het nu is,
is niet wat jij verwachte.
Dus adem in en tel tot tien
of elf en verder.

(Blöf – ‘Hou vol, hou vast’
gedeelte van de tekst)

Dinsdag 16 maart 2021
Wij zijn het volk van God
wij zijn als vreemdelingen
hier bij elkaar
een leven lang te gast
er ligt een Hemels vaderland
voor ons klaar
Houd vol Houd vol
Hij laat niet los
Het is een zegentocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar
maar kijk, wij lopen nog
wij lopen wat God heeft beloofd
achterna
Houd vol Houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen
En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor
zijn gegaan
nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij
mogen staan.
Houd vol Houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen.
Houd vol Houd vol
Hij laat niet los.
(Opwekking 798 - Houd vol)

Woensdag 17 maart 2021

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als Jezus weer zal komen op de wolken,
als al wat leeft, de natiën, de volken,
zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
als volken niet gescheiden meer door grenzen,
zich zullen scharen onder Christus' vlag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als heel de schepping zal gezuiverd wezen
als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God herstellen zal wat wij verknoeiden,
als rusten zullen al de zwaar vermoeiden,
als tranen zijn verdreven door een lach.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
en in het nieuw Jeruzalem doet wonen.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
(naar Lied 981 uit ‘Zangbundel Johannes de Heer’)

Donderdag 18 maart 2021

TÄKSKES IN DE WEEND
Täkskes in de weend
Ze buugt en mangs dan brekt ze
Toch blift ’n veilig plekske
’n Boom woar iej oet stamt.
Wortel staark en deep
Veraankerd in de eerde
Zo zal alns van weerde
Elken stoarm deurstoan.
Refr.
Noe wiej dan een van oons
Veurgood mut loaten goan
Hoaldt wiej meka vast
Zo a’w ’t ait hebt doan.
En as de bleadkes valt
De täkke kaal wördt, koald
Is’t good te weten as ’t weer geet deuien
’n Stamboom ok weer zal goan bleuien.
De wortel voort de täk
Zo as va en moo de wichter
’t Bladerdek al dichter
Woar ku’j better schoelen
De groond woar iej oet stamt
Doar zu’j weer in verdwienen
Dan zal ’n kearske schienen
Zo da’w nooit verget.
[Refr.]
Harder as de weend kan leuien
Zal ’n stamboom altied wieder greuien.
Originele versie: Venice - The familiy tree
Twentse tekst: Ben Siemerink
Opname en uitvoering: Tessa Boomkamp

Vrijdag 19 maart 2021
Wat Als Later Nu Is
Dus de storm en niet de stilte
Moet het zo, of mag het anders
Andersom of toch ook niet
Want vandaag kan ik niet rusten
In de stilte voor de storm
Omdat het waaien is begonnen
Wat als later nu is?
Dus de storm niet de stilte
Vanaf een andere kant bezien
Lijkt water minder troebel
Want je moet wat minder wroeten
In de slik aan de rand
Dan komt het water weer tot stilstand
Wat als later nu is
Maar op mijn plek hier in de zon
Waar alles anders is
En al die dingen die ik mis
Niet meer belangrijk zijn
en de weemoed wegblijft
Wat als later nu is
Dus niet de stilte voor de storm
Gesodemieter is begonnen
Ach, we konden niet voorzien
Al dat water aan de lippen
Nee we zullen niet verdrinken
Maar we krijgen natte voeten
Wat als later nu is?
Maar op mijn plek hier in de zon
Waar alles anders is
en alle dingen die ik mis
Niet meer belangrijk zijn
en de weemoed wegblijft
Wat als later nu is?
Dus de storm en niet de stilte
Dagen moe en nachten wakker
Maar van moe zijn krijg je niets
En het krijgt ons er niet onder
Nee niet bitter of berooid
Maar we worden langzaam wakker
Het blijkt dat later nu is.........
Maar op mijn plek hier in de zon
Waar alles anders is
en al de dingen die ik mis
Niet meer belangrijk zijn
en de weemoed wegblijft
Wat als later nu is?
Het blijkt dat later nu is
En ik weet dat later nu is
Wat als later nu is.

gezongen door Rob de Nijs
geschreven door Paskal Jakobsen
en Danny Vera

Zaterdag 20 maart 2021

Zondag 21 maart 2021

Gebed
Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in de angst.
Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.
Laten er mensen zijn
die ons vasthouden:
doe zelf uw naam eer aan
en laat U vinden
als wij U zoeken.
Amen.
(Sytze de Vries; Liedboek pagina 1372)

Maandag 22 maart 2021

Ik zie in zoveel dingen
Ik zie in zoveel dingen
de vingers van Gods hand.
Hij zaait Zijn zegeningen,
de wereld is Zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
een winterlang, het wacht,
wacht op de zon die morgen
verrijst in volle pracht.
De bloesem aan de bomen,
de vogels in de lucht,
die zingen: ‘God zal komen,
de Geest geeft goede vrucht!’
Het woord is uitgesproken,
het zaad valt wereldwijd
Uw lente is ontloken,
de goede zomertijd.

Dinsdag 23 maart 2021
Nachtelijk Licht
Juist in de nacht
weerkaatst Uw Licht
zo helder
wanneer het stil is
om me heen
dan ben ik met Uw
Hemellichaam één,
klinkt Uw “Ik ben”
het meest welluidend
mij beduidend
juist in het donker
ben je niet alleen.
Samen met U
bekijk ik dan mijn leven
waar bloeide
U het meest in mij,
bij elke vreugde
knipoogde U even,
in groot verdriet
voel ik U heel dichtbij.
U wiegt mij
als ik niet kan slapen,
kalmerend
is uw innerlijke stem,
voortdurend vult U
mijn gedachten,
juist in de nacht voel ik
hoe 'k van U ben.
(Coby Poelman-Duisterwinkel)

Woensdag 24 maart 2021

Dit is een ode aan genade
zonder dat kun je niet spelen
genade want niet hoeven werken
genade want niet hoeven zorgen
genade want niet hoeven schamen
genade want met open armen leven
spelen gebeurt altijd
in genadetijd
Dit is een ode aan de Heiland
die ons wil maken als de kinderen
op avontuur meeneemt
achter Hem aan
en bouwt aan een Koninkrijk waar
zuigelingen spelen naast het hol van de slang
Dit is een ode aan de Schepper
die ons kleide uit de modder
ons liet spelen in Zijn tuin
en zelf speelt met Leviatan
Hij schiep de vreugde met vreugde
en blies die diep in ons
Want wij zij homo ludens
– de spelende mens –
gemaakt naar Zijn beeld

Donderdag 25 maart 2021

Oud Paaslied
1
Waarom zijn toch op het Paasfeest
ook de kinderen zo vol vreugd?
Wel hebt gij dan niet vernomen
wat reeds duizenden verheugd?
Hoe de Heer, bedekt met wonden,
ook voor uw' en onze zonden
stierf aan 't kruis op Golgotha?
2
Maar wat heeft men aan een Heiland,
die in 't graf is neergelegd?
Onze Heiland is verrezen!
Heeft Hij 't niet vooruit gezegd?
Nee, de Heer van dood en leven
is niet in het graf gebleven,
HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!!
(uit ‘Wie zingt mee’)

Vrijdag 26 maart 2021
God kiest ervoor dat zijn Zoon afdaalt vanuit de hemel naar de aarde.
God begint aan zijn weg naar beneden.
Jezus koos die weg.
En dat deed hij niet één keer, maar steeds weer.
We leven in een wereld die sterk gericht is op de weg naar boven.
We willen meer, we willen beter, we willen hoger.
We willen verder komen.
We willen succes hebben.
We willen het maken.
We willen macht hebben, invloed hebben.
We willen dat het leven maakbaar is en succesvol.
We leven in de wereld van de toren van Babel.
En we komen er maar niet los van.
Maar Jezus gaat een radicaal andere weg.
Hij kiest de weg omlaag.
(Henri Nouwen)

Zaterdag 27 maart 2021

Brandend braambos
De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen
en plukt bramen.
(Elizabeth Barrett Browning / 1806 - 1861)

Zondag 28 maart 2021

~ Palmzondag ~

O God,
langzaam komen wij tot stilstand
en durven we de stilte aan.
Altijd zijn wij in beweging, lichamelijk, geestelijk.
En als wij niet bewegen, verlangen wij naar vaart,
verrassing, dingen doen, ertegen aan gaan.
Maar waar komt die onrust dan vandaan?
Missen wij iets?
Luisteren we te weinig naar dat diepe verlangen in ons?
Een verlangen dat zich alleen onthult als we stilvallen,
stilstaan of stil worden.
Wat een ruimte is er,
wat een zee van mogelijkhedenandere mensen, niet om bang van te worden,
maar om te leren vertrouwen, te oefenen in samenzijn.
Help ons allen om voorbij onszelf te kijken,
even te stoppen met van alles te willen en moeten,
en ons te laten overvallen door wat nu gebeurtstilte, samenzijn, je laten vallen,
in de handen van een ander,
van U
Amen

Maandag 29 maart 2021
De levensakker
Ineens bedenk je:
omgeploegd mijn akker
schijnbaar zonder leven
maar niet lang
nog even en
dan is er
het wonder!
Ploeg, plant, zaai,
snoei, oogst, maai
God…. je kunt niet zonder
Jezus
gestorven, begraven,
Leven!
God…. je kunt niet zonder
(Harm D., Den Ham)

Dinsdag 30 maart 2021

We bidden dat de
Vrede van Christus
met je meegaat
waar Hij je ook
naartoe zal zenden,
dat Hij je Gids zal zijn
door de wildernis,
dat Hij je beschermt
in de storm,
dat Hij je vreugdevol
thuis zal brengen,
je verheugende
over de wonderen
die Hij je toonde,
dat Hij je vreugdevol
hier thuis terug
zal brengen,
eens weer hier bij ons.
(Keltische zegenbede uit
de Northumbria Community
in Engeland)

Woensdag 31 maart 2021

Vergeven
7 x 70 maal vergeven,
dat veranderd je leven.
Deze opdracht van Jezus gekregen,
houden wij liever tegen.
Rekening houden met de medemens
is en blijft een onvervulde wens.
De leugen regeert.
Vergeven zijn we verleerd.
Alles moet wijken,
om onszelf te verrijken.
Daar past vergeven zeker niet bij.
Wij staan op onze rechten en voelen ons vrij,
om die zelfgemaakte regels zo te interpreteren,
dat we alles en iedereen kunnen manipuleren,
7 x 70 keer
(BR Geerdijk 2020)

Donderdag 1 april 2021

~ Witte Donderdag ~
Hij waste de voeten,
van zijn medemens,
niet dat hij zou moeten,
het was zijn eigen wens.
De eenvoud straalde van hem af,
wilde niet op de eerste plaats staan,
vele mensen stonden paf,
hij liet ze in hun waan.
moraal van dit gedicht,
help elkander in dit leven,
dan begrijpt ieder wellicht,
dat het gaat om willen en geweten.
wij zijn allen even veel waard,
verbeeld je maar niets,
zijn naam is "Jezus"
zijn naam is "God"
zijn naam is "Vul maar in"
onze naam is "De mensheid"
Zalig Pasen.
(Mieke Belt)

Vrijdag 2 april 2021

~ Goede Vrijdag ~

Jezus of Barabbas
Elke dag weer moet ik kiezen:
Jezus, ofwel Barabbas.
't Gaat om winnen of verliezen,
om wat kómt of om wat wàs.
Steeds weer moet ik antwoord geven
op die vraag, zo klemmend groot:
Wil je door de dood naar 't leven,
of door 't leven naar de dood?
En mijn hart kiest Jezus' zijde,
maar 'k wil niet naar Golgotha,
want ik ben zo bang voor 't lijden
daarom schreeuw ik and'ren na.
God, Gij weet het, want Gij kent mij,
ziet mij vóór Pilatus staan;
daarom smeek ik U: vergeef mij,
spreek mij vrij in Jezus' naam!
(gedicht van Nel Benschop)

Zaterdag 3 april 2021

~ Stille Zaterdag / Paasnacht ~

Met U wil ik opstaan
Jezus Christus, met U wil ik opstaan
tegen nood en dood
tegen marteling en lijden
tegen armoede en ellende
tegen haat en terreur
tegen twijfel en berusting
tegen onderdrukking en dwang.
Met U wil ik opstaan tegen alles wat het leven hindert.
Met U wil ik instaan voor alles wat het leven stimuleert.
Wees Gij met mij opdat ik met U opsta.
(gebed van Anton Rotzetter)

Zondag 4 april 2021

~ Pasen ~

OPSTANDING
Het kwam zo stil, dat eerste grijze licht
dat ’t open graf beroerde op die derde dag
heel lang geleden. Daar, waar het gewicht
van nacht en dood met donk’re wanhoop lag
op vele harten, rees de dag. Een vogel zong;
cypressen stonden zwart tegen de lichte lucht.
En God sloeg op de zon als op een gouden gong:
een stroom van licht joeg wachters op de vlucht.
Zo komt Hij weer, als niemand Hem verwacht –
En Hij, Die eenmaal uit de dood is opgestaan
maakt doden levend na een donk’re nacht;
de zon komt op die nooit zal ondergaan!
(de eerste 6 regels naar een Amerikaans gedicht)

Na Pasen
DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID
De hongerige voeden, de dorstige laven, de naakte kleden,
de vreemdeling herbergen, de zieke verzorgen, de gevangene
bezoeken, de dode begraven: in zeven kwatrijnen, met een coda.

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij het eten kwam hij langzaam los
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.
Vooral bij een paar glazen mooie wijn:
toen hij een aantal diepe dingen zei
vielen alle gesprekken op hun plaats
en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.
Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas
die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,
maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk
om net te doen alsof het ding hem paste.
En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren,
en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer
met nieuwe ogen naar alle verhalen:
er valt nog zoveel van elkaar te leren.
Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan:
hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan,
geen ziekte is hem onbekend gebleven
maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.
Zijn hart was vast te groot, want de regering,
het geld, de macht en andere groeperingen
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.

En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.
En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik:
dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij.
(Menno van der Beek uit het ‘40dagentijdmagazine’ van Kerk in Actie)
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