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De toekomst van de Heer is daar 

en voor zijn voeten uit 

gaan vrede en rechtvaardigheid 

als bruidegom en bruid. 
 

De trouw zal bloeien als een roos 

en zie, gerechtigheid 

zal uit de hemel moeiteloos 

neerdalen in de tijd. 
 

(Lied 767: 1, 2) 
 

 

 
‘Alles komt goed?!’ is het thema van de ‘40dagentijdcampagne 2022’ van 
Kerk in Actie. 
Bovenstaand lied komt van de ‘Petrus – Veertigdagentijdkalender 2022’.  

De voorkant van deze kalender verbeeldt het thema ‘Alles komt goed?!’ 
door de symbolen Alfa en Omega. 
 
De Commissie Kerk in Actie Vroomshoop geeft invulling aan het thema 
‘Alles komt goed?!’ met de uitgave van het ‘Veertigdagenboekje 2022’. 
Voor elke dag de Veertigdagentijd een moment van bezinning, bestaande 
uit gedichten, gebeden, citaten, afbeeldingen etc., en een puzzel. 

 
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 2022’, neem dan gerust contact op met  

Harry Lantink (tel. 0546 – 64 31 28) of mail hlantink@hotmail.com. 
 
 

Veel leesplezier.  

mailto:hlantink@hotmail.com


  

Woensdag 2 maart 2022 

~ Aswoensdag ~ 
 
 

 
 

 

Gebed over het vuur 

God van het Verbond, 
Gij hebt u aan mensen laten kennen in Jezus, uw Zoon. 

Hij ontstak in hen het vuur van de Geest. 
Gij nodigt ons uit 

om ons te laten tekenen met deze as, 
symbool voor het voornemen om 

weg te gooien wat ballast is 
en wat ons verhindert om mee te werken aan uw droom: 

een mensengemeenschap, 
een plek waar het voor elke mens 

goed is om te leven, 
bevrijd van onrecht en onderdrukking. 

Zegen deze as en teken ons ermee 
zodat wij opstaan als nieuwe mensen, 

gericht op Jezus’ voorbeeld. 
 

Amen. 

(Claire Boelens) 

 

 

 

 



  

Donderdag 3 maart 2022 

 

 

 

Van zwart naar wit 

Een schone lei 

Het zwart uitgewist 

Van ik naar Hem 

Het oude boek gesloten 

Een hagelwitte pagina 

Elke dag opnieuw 

De zoveelste kans 

Zeventig maal zeven 

Witter wordt het niet 

Zo is onze God 

(Uit: EO-magazine Visie) 

 

 

 



  

Vrijdag 4 maart 2022 

 
 

Wens jou toe 

 

Ik wens je twee stevige voeten 

om door het leven te gaan 

Ik wens je twee vaste handen 

om anderen bij te staan. 

 

Ik wens je een mond 

om te lachen met vrienden die vrolijk zijn 

Maar ook om mensen te troosten 

bij tegenspoed en pijn. 

 

Ik wens je twee heldere ogen 

om te zien wat kwaad is of goed 

Dan zul je altijd weten 

de weg die je volgen moet. 

 

Ik wens je een liefdevol hart toe 

een hart dat mensen bemint 

Maar bovenal Gods zegen 

Wordt heel gelukkig mijn kind. 

 

 



  

Zaterdag 5 maart 2022 

 

 

Heer, 
 
Dank U dat we samen onderweg mogen zijn om U te leren kennen. 
Dank U dat we kunnen denken, overleggen en leren. 
Dank U voor Uw woord waarin U Uzelf laat kennen. 
Dank U voor Uw vertrouwen in ons: 
U hebt aan ons het evangelie toevertrouwd, 
wij mogen namens  U vertellen over U 
door ons leven, als kerk, op ons werk. 
We mogen Uw liefde laten zien aan de mensen van wie U houdt. 
God, geef ons een opmerkzame geest, 
zodat we goed van kwaad kunnen onderscheiden, 
recht van onrecht, 
liefde van haat, 
vertrouwen van angst. 
Leer ons om te luisteren 
naar de mensen om ons heen, en bovenal naar U. 
God, schenk ons wijsheid, 
vorm ons tot wijze mensen, 
tot eer van Uw naam. 
 
Amen. 
 
(Margriet Westers) 
 

 

 
 

 



  

Zondag 6 maart 2022 

 
 

 Gebed voor de vluchtelingen 

 

 God, 

 wij kunnen het nauwelijks nog verdragen: 

 die beelden die de ellende van de vluchtelingen laten zien, 

 van vertwijfelde families 

 en huilende kinderen. 

 De vele berichten van de afzonderlijke tragedies 

 volgen ons – vaak zelfs tot in onze dromen. 

 Wij verlangen ernaar 

 dat deze verschrikkingen worden beëindigd 

 en dat wij zouden kunnen helpen. 

 Maar bij ons groeit ook de angst, 

 omdat ze met zoveel zijn 

 die bij ons een schuilplaats zoeken, 

 omdat er zoveel haat naar boven komt 

 in onze samenleving 

 en zoveel gevoelloze weerstand 

 zelfs in onze eigen omgeving. 

 Voor U, God, kunnen wij niets verbergen. 

 Ook spelen onze eigen vooroordelen ons parten 

 en de angst voor onze eigen toekomst 

 als wij die met vreemden moeten delen. 

 Wij bidden U: 

 neem de vertwijfelden op, 

 houd vijandschap bij ons weg 

 en vul ons met de Geest van kracht, liefde en bedachtzaamheid. 
 

 (Sylvia Bukowski uit ‘Medemens5’) 

 

  

 



  

Maandag 7 maart 2022 

 

 

Het grootste lijden 

 

Nee, 't waren niet de nagels door Zijn handen, 

ook niet de lichaamspijnen die Hij leed; 

't was niet de kruisiging op zich, de schande, 

't was zelfs de doodsstrijd niet die Hij doorstreed. 

 

Maar 't was de schùld die Hij, de schuldeloze,  

van heel de mensheid op Zijn schouders droeg. 

Die zondelast, de werken van de boze... 

dàt was de dodelijke angst die Hem versloeg. 

 

Was 't door die schùld, dat God Hem moest verlaten; 

dat Hij in eenzaamheid Zijn lijden droeg? 

Het Zoon-zijn van de Vader mocht niet baten 

totdat de Vader zei: Het is genoeg. 

 

En zo stierf Hij; in volle overgave, 

Vader, in Uw hand leg Ik nu Mijn Geest. 

Zijn lichaam was geteisterd en gehavend: 

het offer, dat Hij bracht - dat ons geneest. 

 
(Jelly Verwaal uit ‘Leven van dag tot dag’) 

 
 

 
 

 

 

   



  

Dinsdag 8 maart 2022 
 
 

 
 

 

 
Carpe Diem 
 
Leer mij de kleine vreugden zien van elke dag, 
de goedheid en de liefde en ’ t begrijpen; 
Leer mij de zoete vruchten zien, die ‘k plukken mag 
en die Gij ook voor mij hebt laten rijpen. 
 
Leer mij, om blij te zijn met ieder vriend’lijk woord; 
Geef mij wat vrolijkheid, van binnen en van buiten; 
En leer mij luist’ren tot mijn hart U hoort 
in ’t fluist’ren van de wind, in ’t vogelfluiten. 
 
Leer mij, om blij te zijn met ’t bloeien van een roos, 
met zoveel mooie, goede herinneringen; 
Laat mij gelukkig zijn in ’t werk, dat ik mij koos; 
En vul mijn kinderhand met kleine dingen. 

 



  

Woensdag 9 maart 2022 

~ Biddag voor Gewas en Arbeid ~ 

  

  Ik heb de hele winter niet geweten 
  dat er van U, 
  diep in dit dode woud, 
  ergens wat goud bedolven lag. 
   

  Met lege hand en hart 

  en tot geen offeranden klaar 

  trad ik in ’t bos en vond 

  Uw eerste krokus in de zon. 

  Hij stond zo schitterend 

  op het donkergroene mos, 

  zo enig licht 

  tussen het koude naakte hout, 

  en iets 

  wat ik de ganse winter was vergeten 

  ging weer aan ’t smeulen 

  met een teedre gloed. 

  Zo stond ik lang 

  gelukkig en verenigd 

  met die kleine krokus in de zon, 

  en wist opeens 

  hoe diep de kleine dingen leven 

  en zei heel simpel: God, hoe mooi. 

  (Lentegebed van Paul Verbruggen) 

   

    



  

Donderdag 10 maart 2022 
 
 
 

 
 

dit is een spiegel 
niet van je uiterlijk 
maar van je gedachten 
 
wat vertellen ze je? 
kan je er mee lachen? 
zijn ze trots op je? 
vinden ze je prachtig? 
 
dit is een spiegel 
niet van je uiterlijk  
maar van je gedachten 
 
je bent veel meer  
véél meer dan wat 
je denkt of dacht 
 
dit is een spiegel 
niet van je uiterlijk 
maar van je gedachten 

 
 



  

Vrijdag 11 maart 2022 
 

 

De tijd staat even stil 

 

Soms dan kan ik U niet vinden 

omdat ik niet eens naar U zoek 

de wereld trekt aan alle kanten 

ik laat het en vind het goed. 
 

Mijn gedachten malen 

ze vinden nergens rust 

en plotseling ben ik mij 

van een grote leegte bewust. 
 

Heer ik kan niet zonder U leven 

zonder Uw vrede en stilte van binnen 

ik zoek U weer met heel mijn wezen 

mag ik weer opnieuw beginnen? 
 

Dank U Heer dat U blijft wachten 

tot ik mij weer naar U toe keer 

ik vind weer rust in mijn gedachten  

bij U staat de tijd weer even stil. 

 

 
 



  

Zaterdag 12 maart 2022 
 

MIJN GEBED 
 

Heer Jezus, als ik plotseling vandaag eens sterven zou,  
heel onverwachts, onvoorbereid, zomaar ineens, heel gauw,  

mag ik dan toch, als ik nu nog mijn handen voor U vouw  

ook rekenen op de beloofde eeuwige trouw? 
Ik ben gedoopt Heer en heb belijdenis gedaan  

en ‘k heb voor U vaak in de bres gestaan,  

maar het is waar, dat ik heel vaak, meer aan het leven hang. 
En al mijn fouten komen nu in herinnering. 

‘k Besef, dat het weinig goede dat ik deed, bij U niet telt  

en dat straks in ’t gericht een andere maatstaf geldt. 
En daarom, Here Jezus, nu mijn tijd naar het einde snelt  

en ik me, zelf misschien gauw, op uw tijd bij U meld,  
vergeef me al mijn zonden, die ik heel mijn leven deed. 

’t Zijn er zoveel, ik noem ze niet, bang dat ik er één vergeet. 

Maar Heer, U die mijn leven kent en alles van mij weet,  
ik bid U, geef straks ook aan mij dat blinkend bruiloftskleed. 

Geef Here mij een plaatsje aan uw dis, als is het maar klein,  
bij allen, die door uw bloed gewassen zijn. 

Doe me eten van uw brood en laat mij drinken van uw wijn. 
O Heer, laat ook mijn familie bij je zijn. 

 

(J. Bloemhof-Noppers) 

 

 



  

Zondag 13 maart 2022 

 

Een mens als jij 

Ooit was ik 
een mens als jij 
maar nu ben ik 
een vluchteling 

 

want de dromen die ik had 
werden wreed verstoord 
en mensen om mij heen 
meedogenloos vermoord 

 

ik had geen andere keuze 
dan alles op te geven 

wat ik kende, wat ik liefhad 
ik moest vluchten voor mijn leven 

 

en ergens op die weg 
vol van vragen, vol van pijn 
voel ik me geen mens meer 

maar mag ik een vluchteling zijn? 
 

zwervend in onzekerheid 
zonder rechten, zonder waarden 

zoekend naar bescherming 
naar een plek op deze aarde 

 

is er een plek waar je kunt schuilen? 
een plek waar je welkom bent? 

waar je kunt wonen en mag dromen? 
en waar je wordt erkend? 

 

want nu ben ik 
een vluchteling 
maar ooit was ik 
een mens als jij 

 

(Judith Verwaard-van Beelen uit ‘Medemens5’) 

 



  

Maandag 14 maart 2022 
 

 

EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP 
(van de band Sela) 
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 

 



  

Dinsdag 15 maart 2022 

 

 

 

 

 



  

Woensdag 16 maart 2022 

 

 

WIJ BLIJVEN GELOVEN 
 
Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 
de Heer van de schepping een plan voor ons heeft, 
waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 
 
En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden, 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
 
En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal 
om buiten onszelf voor de ander te leven: 
ons kleine begin van Zijn groot ideaal. 
 
Dat werk'lijkheid wordt als het oog van de volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt. 
En 't morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 
 

(bundel  Hemelhoog - Lied 367) 

 

 

 
 



  

Donderdag 17 maart 2022 

 

 

De lente wist het niet ...... 
 
Het was 17 maart 2020 ..... 
De straten waren leeg. 
De winkels waren gesloten. 
De mensen kwamen niet meer buiten. 
Maar de lente wist het niet ...... 
En de bloemen bleven bloeien. 
En de zon scheen. 
En de zwaluwen kwamen terug. 
 
Het was 17 maart 2020 ....... 
De jongeren studeerden online. 
Er was niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen. 
Maar de lente wist het niet en ontsproot ....... 
En de bloemen bloeiden en de bomen liepen uit ....... 
En toen kwam de zomer ..... 
Omdat de lente het niet wist. 
En het virus was er nog steeds. 
 
Maar ...... gelukkig zijn er nu mogelijkheden om het virus de kop te 
kunnen indrukken, al zullen we ervan moeten uitgaan dat het nooit 
helemaal meer zal verdwijnen. 
 
Het was de afgelopen jaren voor velen een nare tijd, maar......... 
 
Ondanks alles 
Ondanks het virus 
Ondanks de angst 
Ondanks de dood 
Leerde iedereen 
De kracht van het leven. 

 



  

Vrijdag 18 maart 2022 
 

 

 
 

U bent aanwezig in stormen of stilte. 

De schepping toont uw macht. 

U bent aanwezig waar zon is of regen. 

Uw licht schijnt in de nacht. 

 

U bent aanwezig als vriend of als vreemde. 

U geeft ons aan elkaar. 

U bent aanwezig in zwijgen, in spreken, 

in glimlach of gebaar. 

 

Maak ons hart een huis waar uw liefde woont. 

Laat ons spreken van uw grote trouw. 

Leer ons zien en horen, uw stem verstaan. 

Om een zegen te zijn in uw naam. 

Om een zegen te zijn in uw naam. 
 

U bent aanwezig in blijdschap en tranen. 

In zwakte toont U kracht. 

U bent aanwezig in denken en dromen. 

Uw stem klinkt in de nacht. 

 

U bent aanwezig in geloof en in twijfel. 

U houdt mij stevig vast. 

U bent aanwezig, vandaag en ook morgen. 

Uw plan staat eeuwig vast. 



  

Zaterdag 19 maart 2022 
 

 
 

 

 
 

Heer onze God, 
in U zijn alle schatten 
van wijsheid en kennis verborgen. 
U hebt ons gemaakt om U te kennen, 
om U lief te hebben en te eren 
met heel ons verstand, 
met heel ons hart 
en met alle kracht. 
Wij bidden U: 
laat ons delen in Uw wijsheid en inzicht. 
Vervul onze harten met Uw gedachten 
die hoger zijn dan die van ons. 
Schenk Uw Heilige Geest, 
waardoor onze liefde groeit 
in inzicht en fijngevoeligheid, 
om te kunnen onderscheiden 
waarop het aankomt. 
In de naam van Jezus, onze Heer. 
 
Amen 
 
 
(Gerard Kansen) 

 
 

   



  

Zondag 20 maart 2022 

 
 

   Licht op mijn weg 

 

   God, geef licht in mijn hart 

   en licht in mijn ziel, 

   licht op mijn tong, 

   licht in mijn ogen 

   en licht in mijn oren. 

   Geef licht aan mijn rechter- 

   en licht aan mijn linkerhand, 

   licht achter mij 

   en licht voor mij uit. 

   Geef licht in mijn spieren 

   en licht in mijn vlees, 

   licht in mijn bloed, 

   licht in mijn haar 

   en licht op mijn huid. 

   Geef mij licht, 

   Versterk mijn licht, 

   Maak mij tot licht. 

 

   (Mohammed uit Saoedi Arabië;  

   uit Medemens5) 
 
 
 
 

 



  

Maandag 21 maart 2022 

 

 

 
 

De zon begint te schijnen. 
Ga naar buiten zonder jas. 

 

 
 

Dagen worden langer. 
Ruik het vers gemaaide gras. 

 

 
 

De natuur ontwaakt. 
Zie de bloesem en de bloemen. 

 

 
 

Lammetjes spelen in de wei. 
Hoor de bijen vrolijk zoemen. 

 

 
 

HET IS LENTE! 
 

 
 

 



  

Dinsdag 22 maart 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

De vogels zingen 

nog voordat de zon opgaat,- 

dat is geloven. 

 

 
(Jaap Zijlstra uit de bundel 

‘Een zon die nacht en nevel overwint’) 

 

 

 

 

 

 



  

Woensdag 23 maart 2022 

 

 

 

 

 
 
 



  

Donderdag 24 maart 2022 
 

 

Leven uit geloof 

Wat is het leven uit geloof 
een leven vol van zegen! 
Hoe straalt er zelfs in de donkere nacht 
een stroom van licht ons tegen; 
een Licht dat niet te doven is, 
omdat het Jezus Christus is. 
 

In alle dingen, groot en klein, 
wil Hij ons leiding geven. 
Hij kocht ons met Zijn eigen bloed, 
is Heer van heel ons leven. 
Vol liefde zegt Hij: Volg gij Mij, 
Ik maak u rijk, gelukkig, blij. 
 

Een wondere vreugd doortrilt mijn ziel, 
als ‘k zie hoe alle dingen 
ten goede werken voor Gods kind. 
Dit doet mij dankbaar zingen, 
en’ k weet: er wacht mij eind’loos meer, 
een eeuwig wonen bij de Heer. 
 

 
 

 



  

Vrijdag 25 maart 2022 
 

 

 

 
 

 

Ik geloof in een Kerk die haar deuren wijd openzet,  
waar iedereen welkom is en niemand buitengesloten wordt,  
die geen onderscheid maakt tussen mensen,  
waar ieder heilig en zondig is,  
die geen rangen en standen kent,  
waar allen van hoog tot laag  
werkelijk broeders en zusters zijn,  
die haar eigen grenzen overschrijdt  
en een Tafel bereidt voor allen  
doe zich tot Jezus Christus bekennen.  
Die het woord van God in dialoog belijden  
en waar communie hand in hand gaat met communicatie,  
die niet heerst, maar dient, 
waar recht gedaan wordt aan allen,  
die niet denkt aan eigen roem,  
maar de kleinen eert en hen optilt uit hun vernedering,  
die op uittocht is naar de werkelijke bevrijding voor allen,  
die haar crisis te bovenkomt en blijft getuigen  
van de Geest die in haar leeft. 

 
(gelezen tijdens de startviering in het Dominicanenklooster Zwolle op  
4 & 5 september 2021; naar de Geloofsbelijdenis van abt Ton Baeten) 

 

 

 



  

Zaterdag 26 maart 2022 
 

 

 

Gebed 
 
Heer en Vader van de mensheid, 
U hebt alle mensen met gelijke waardigheid geschapen. 
Stort de geest van broederschap in ons hart. 
Wek in ons het verlangen naar een nieuw soort ontmoeting, 
naar dialoog, gerechtigheid en vrede. 
Moedig ons aan om overal betere samenlevingen op te bouwen 
en een menselijkere wereld 
zonder honger en armoede, zonder geweld en oorlog. 
Laat ons hart opengaan voor 
alle volkeren en naties van de aarde, 
zodat we het goede en mooie 
dat u in hen hebt gezaaid, kunnen herkennen, 
zodat we nauwere relaties kunnen smeden, 
verenigd in hoop en in gemeenschappelijke doelen. 
 
Amen 

 
(Gebed Paus Franciscus) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



  

Zondag 27 maart 2022 

 

   
  Vrede 

 
  Als wij niet samen delen in de straat 
  dan zal de wereldvrede nimmer komen 
  omdat de vrede in onszelf ontstaat 
  in wat wij samen doen 
  en niet in wat wij dromen. 
 

  (Toon Hermans uit ‘Medemens5’) 
 

  

 

 

   

 



  

Maandag 28 maart 2022 

 

 

    
 

 

 
    

 



  

Dinsdag 29 maart 2022 

 
 

Oaverbodig 
 
Ziej wol zo graag zichzelf nog redden, zolange as ’t nog effen kan. 

Mar zachiesan geet ’t al hoe minder, noe kan ze ’t wark zelf nie meer an. 

 

Ziej is der mangs verdretig onder en hef’t er vake meuilijk met. 

Ziej veult zichzelf noe oaverbodig en ok wat an de kaant’ezet. 

 

Veur aanderen een hulpe wezen, een steun en starkte in de nood. 

Met road en doad de meensen biejstoan, heer noasten leefde was zo groot. 

 

Dee noastenleefde is nog ’t zelde, mar hulpe en biestaand geet neet meer. 

Toch is ze op een aandre wieze nog altied nerig in de weer. 

 

As ’t effen kan is ze an’t  breien of haken veur de arme leu,  

in laanden woar zovolle gebrek is; mar mangs is ze ok heel arg meu. 

 

Dan geet ze zachies zitten bidden veur leu woar as zo volle ontbrekt. 

Dan deenkt ze an de barre beelden dee op’t journaal aait langs oons trekt. 

 

Zo’n meense  is neet oaverbodig, en ok neet an de kaant’ezet. 

Zo-ene is veur oons een  veurbeeld en dut nog aaltied volop met. 

 

 

 

 
 



  

Woensdag 30 maart 2022 
 
 

WAAR TWEE OF DRIE 

 

Waar twee of drie in uw naam 

geloof delen, hoop koesteren, 

liefde schenken, 

elkaar de hand toesteken, 

elkaars zwakte dragen, 

elkaar levenskracht geven, 

dáár bent U in hun midden 

als bron van leven. 

 

Met maar twee of drie durft U het aan 

een nieuw begin te maken, 

een andere weg te wijzen, 

de toekomst te openen 

voor het gedeelde brood, 

voor het levende water, 

voor de klare wijn. 

Zó verandert U eenlingen 

in een volk dat samengaat. 

 

Geef dat ik met die twee of drie 

mij op weg durf te begeven, 

mij van harte wil inzetten, 

mij persoonlijk geroepen weet 

uit honger naar recht en rede, 

uit dorst naar echte vrede, 

om waarheid te doen en te spreken. 

Wil zo tastbaar aanwezig zijn 

als bron van mijn leven. 
 

(Alfred Bronswijk – uit Medemens 5) 

 



  

Donderdag 31 maart 2022 
 

De zon  
 

De mist verdwijnt door zonnekracht 

De temperatuur  stijgt door zonnemacht 

De bloem bloeit door de zon die lacht 

Als de zon niet schijnt dan is het nacht 
 

De maan weerkaatst het licht 

Ook dat is weer een mooi gezicht 

Wat is dit alles toch mooi gemaakt 

Als spiegel van de zon die nooit verzaakt 
 

De aarde draait en draait onvermoeibaar rond 

Het is maar goed dat de zon nooit een eindje vond 

Dan was het met ons aards bestaan gedaan 

Er is geen leven zonder zon en maan 
 

Die grote ruimte om ons heen noemt men heelal 

Met zon maan en sterren in ieder geval 

Maar er is nog veel meer oneindig ver 

Zwarte gaten zo her en der 
 

Wat zit daar achter al die gaten 

We weten het niet we  kunnen er wel over praten 

De hemel moet daar zijn 

Met echte oneindige zonneschijn 

 

(BR Geerdijk 2022) 

 

 



  

Vrijdag 1 april 2022 
 

PAASPUZZEL 
 

O O P S T A N D I N G 

N N C A N E L E G N E 

S O G L S I U R K H A 

C O S A E E S R I V I 

H R E U L P N I I S R 

U K N M Z I M A U T A 

L N N I T E L E U H M 

D E A S S U J E T R D 

I N H D O E I O A J R 

G R O A D L G N U E O 

S O J D D L D D K I O 

U O E I O E A A R L M 

T D D G N S W V T O E 

A N N E H E R O D E S 

L A E R B Z K F R L N 

I A V S O S O E A S E 

P H E S T E E N O R R 

N E L E P I C S I D G 
 
  

Bewaker  Herodes  Onschuldig 
Discipelen  Huis   Opstanding 
Doeken  Jezus   Pasen 
Doornenkroon  Johannes  Pilatus 
Droom   Judas   Soldaten 
Engelen  Kruis   Steen 
Galilea   Levende  Tempel 
Golgotha  Maria   Tuin 
Graf   Misdadigers  Via 
Haan   Olie   Zon 

 

(De overgebleven letters kunt u hier invullen: ………...…………………….……………) 

    



  

Zaterdag 2 april 2022 

 
 
 

 
 

 
Liefdevolle God en Vader, 
Wij zijn dankbaar dat U ons hebt laten zien wat liefde is 
door  Uw Zoon Jezus Christus naar deze aarde te sturen 
om mens te worden zoals wij. 
Doordat Hij stierf voor onze zonden 
hebt U ons laten zien wat liefde is. 
Zullen we ooit begrijpen wat dat U gekost heeft? 
Uw hart stroomt over van liefde voor ons, 
wat een genade. 
Vul ons met Uw liefde. 
Vul ons met Uw Geest, 
zodat wij U kunnen dienen zoals Jezus ons heeft voorgedaan 
en met Uw ogen vol liefde kunnen kijken naar onszelf en onze naaste. 
Dank U voor het prachtige geschenk van liefde. 
 
Amen. 

 
 

(Gerda Valstar) 
 

 
 
 

 
 
 

 



  

Zondag 3 april 2022 

 

 

  Gastvrijheid 
 

  Samen eten 
  Brood en water delen 
  Verkoeling na de tocht door de woestijn 
  Elkaars oase zijn. 
 
  Samen eten 
  Onderkomen delen 
  Schuilen voor de hitte van de dag 
  Elkaars beschutting zijn. 
 
  Samen eten 
  Reisverhalen delen 
  De beste route naar het einddoel wijzen 
  Elkaars gidsen zijn. 
 
  Samen eten 
  Het goede van de aarde delen 
  genieten van elkaars gezelschap 
  Dan wordt water wijn. 
  Laat ons dat gegeven zijn. 
 
  (Jacqueline Roelofs-Van der Linden uit ‘Medemens5’) 

 
 
 

     
 
   

 
 
 

 
 

 



  

Maandag 4 april 2022 

 

Zin of geen zin 

 

Ik heb geen zin 

Geen zin in iets 

Wat doen is mij te min 

Ik wil helemaal niets 
 

Het heeft geen zin om iets te doen 

Wat is de zin van ons bestaan 

In alles voel ik mij een grote oen 

Laat mij mijn gang toch gaan 
 

Dit alles moeten wil ik niet 

Dat alles wat men van mij verwacht 

Maakt mij nerveus en niemand die dat ziet 

Van binnen huil ik zacht 
 

Het geloven is niet alles meer 

Geloven in die grote kracht  

Komt dat geloof nog weer 

Of is het geloven anders dan ik dacht 
 

Ergens moet er toch iets zijn 

Zonder is het leven zinloos toch 

Zijn het misschien de dingen klein 

Want diep van binnen zit dat nog 
 

Een kiem van liefde diep van binnen 

Gaat weer groeien een pril begin 

Maar het brengt mij wel weer bij zinnen 

En geeft dan weer nieuwe levenszin 
 

(BR Geerdijk 2022) 

 
 

 



  

Dinsdag 5 april 2022 

 
DOOD EN OPSTANDING 
 

Het kruis is leeg; het graf is leeg. 

De Heiland is verrezen! 

Hij heeft Zijn macht als Zoon van God 

zo duidelijk bewezen. 

Hij heeft Zijn leven afgelegd 

om het aan ons te geven; 

en Hij hernam het leven weer, 

want Hij is Zelf het Leven. 
 

Voor zondaars stierf Hij aan het kruis. 

Wie met Hem is gestorven 

weet zich, gereinigd door Zijn bloed, 

een levenskroon verworven. 

Zo wordt een zondaar kind van God. 

Dit kan geen mens doorgronden. 

in Christus Jezus ben ik vrij, 

want ik ben met Hem verbonden. 
 

Een schat waarvoor ‘k geen woorden vind, 

heb ik in Hem ontvangen. 

Nu zie ik naar Zijn toekomst uit 

met rustig blij verlangen. 

Als 'k eenmaal Hem aanschouwen mag 

en kniel aan jezus’ voeten 

dan zal 'k in Hem mijn Vader daar. 

met lof en dank ontmoeten. 
 

Het kruis is leeg, het graf is leeg. 

Verdwenen zijn mijn zonden. 

'k Heb eeuwige rust en zaligheid 

in Christus Zelf gevonden. 

Ootmoedig en vol dankbaarheid 

mag 'k voor mijn Redder buigen. 

Heer, doe mij altijd van Uw werk, 

van 't heil in U getuigen. 
 

(N.N.) 
 

 



  

 

Woensdag 6 april 2022 

 
 

 

Om licht en liefde 

 

Steek een kaars aan in het duister, 

laat het licht toe in je hart. 

Maak je handen niet tot vuisten, 

streel maar zacht wat is verhard. 

 

Steek een kaars aan in het duister, 

en zaai vrede waar je gaat. 

Strek je armen uit en luister 

naar de mens die naast je staat. 

 

Steek een kaars aan in het duister, 

eer wat kwetsbaar is een klein. 

Ga geduldig tot het uiterst. 

Laat waar je bent liefde zijn. 
 

 

 

 



  

Donderdag 7 april 20221 

 

Ik ben met je alle dagen 
 
Toen Jezus tot zijn mensen sprak: 
Ik ben met je alle dagen. 
tot de voleinding van de wereld 
toen hadden ze vele vragen! 
 

Hoe kon Hij dat toch zeggen 
Hij verliet hen op een dag, 
toch zou Hij bij hen blijven 
terwijl niemand Hem weer zag! 
 

Maar toen ze daar zo zaten 
met z’n allen bij elkaar, 
wachtend op de belofte 
gaf God een groot gebaar! 
 

Opeens werden ze volkomen 
vervuld met Jezus Geest, 
Hij kwam in hen wonen 
alsof Hij nooit was weg geweest! 
 

Toen begrepen ze Zijn woorden, 
kregen antwoord op hun vragen 
want door Zijn Heilige Geest 
was Hij bij hen alle dagen! 
 

 



  

Vrijdag 8 april 2022 

 

 

 

Ontmoetingen 
 

Ze zijn zo verschillend 
de mensen waar je voor werkt 
de mensen waar je mee werkt 

 
Ze zijn zo verschillend 

in hun wensen en behoeften 
in hun doen en laten 

 
Ze zijn zo verschillend 

als hemel en aarde 
als rood en groen 

 
Maar zie je het in het groter geheel 

dan ontmoet je de mensen 
als deel van jezelf 

als rood en groen in het geheel 
 
 
 

 
 



  

Zaterdag 9 april 2022 
 

 

Biddende mensen 
 

Biddende mensen zijn verzoende mensen, 
zij vergeven en hen wordt vergeven. 
 

Biddende mensen zijn lichtende mensen, 

zij verdrijven duisternis en brengen LICHT. 
 

Biddende mensen zijn gevende mensen, 
zijn bruikbaar ten dienste van God en mens. 
 

Biddende mensen zijn KRUIS-WEG mensen, 

weten zinvol met lijden om te gaan. 
 

Biddende mensen verzamelen wat is verspreid, 

verenigen wat is verdeeld 
en brengen thuis die verloren zijn. 
 

Biddende mensen hebben lief, vriend en vijand. 
 
Biddende mensen worden GROOT in KLEIN zijn. 
 

Biddende mensen zijn geroepen en gezonden mensen, 

verbonden met HEM en met de naaste. 
 

Biddende mensen zijn wij, gij en ik, 
tot eer van GOD. 
 

Amen. 

 

 

 



  

Zondag 10 april 2022 

~ Palmzondag ~ 
 

  

 Wie alleen loopt 

 

 Wie alleen loopt 
 raakt de weg kwijt. 
 Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid. 
 Eén hand alleen kan geen touw 
 om een bundel knopen. 
 Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt. 
 Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen. 
 Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort. 
 Wie alleen loopt, gaat gebukt onder haar last. 
 Niemand deelt haar vreugde, niemand haar verdriet. 
 Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt. 
 ze heeft maar twee voeten, 
 ze heeft maar twee armen. 
 ze heeft maar twee ogen. 
 
 Maar in de gemeenschap 
 heeft ieder duizend handen, 
 heeft ieder duizend voeten, 
 loopt niemand ooit alleen. 
 

 (Patrice Kayo uit Kameroen - Medemens5) 
 
 
 

 
 

 

 



  

Maandag 11 april 2022 

 
 
 
 

Licht in de duisternis. 
  
Langs wegen in de tijd van onrust, hoe vind ik rust. 
Ginds bij de kust. 
  
Morgenstond, open graf 
Daar was niet meer de nacht 
Daar lacht de dag. 
Het Licht de zon brak door. 
Gaat toch voort. 
Mensen kind, open je hart, 
En zing het uit in een koor! 
  
UW WOORD IS EEN LAMP VOOR MIJN VOET 
EN EEN LICHT OP MIJN PAD. 
  
(Femmy Maassen van den Brink) 
 
 
 
 
 

 



  

Dinsdag 12 april 2022 
 

 
 

Vertrouwen  

 

 

omarmd door zijn woorden 

durf ik het leven aan 

 

soms is het nodig 

om weer even stil te staan 

 

Zijn liefde te zoeken 

en binnen te laten stromen 

 

door het zingen van een lied 

weer dicht bij Hem te komen 

 

omarmd door Zijn liefde 

durf ik verder te leven 

 

in de kracht die Hij 

mij telkens wil geven 

 

de vreugde vinden 

in Zijn bijzonderheid 

 

vooral dankbaar voor  

de gegeven tijd 

 

 
(Hilly Nicolay) 



  

Woensdag 13 april 2022 
 

 

Als jouw naam klinkt 

Als jouw naam klinkt, 

       zie ik even 

hoe je liep en wat je zei, 

wat er altijd is gebleven 

van jouw leven diep in mij 

 

Als jouw naam klinkt, 

      stroomt er water 

uit mijn ogen, door mijn ziel. 

Onze dromen, plan voor later, 

tijd die in het water viel. 

 

Nu jouw naam klinkt, 

       komt tot leven 

hoe je mij hebt meegemaakt, 

mee geschapen, weggegeven, 

mijn bestaan hebt aangeraakt. 

 

Nu jouw naam klinkt, 

       wacht ik onder 

onze levens eens een hand. 

Ook al voelt nu alles zonder, 

God brengt ons weer in verband. 

 

 

 

 

 



  

Donderdag 14 april 2022 

~ Witte Donderdag ~ 
 

 

 
 

Heer, blijf bij ons, 
want het is avond en de nacht zal komen.  

 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 

aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld. 

 
Blijf bij ons 

met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 

met uw Woord en sacrament. 
 

Blijf bij ons 
wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 

de nacht van de strenge, bittere dood. 
 

Blijf bij ons 
in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. 

 
Amen. 

 

(‘Luthers Avondgebed’ uit PKN-Nieuwsbrief april 2020) 

 
 



  

Vrijdag 15 april 2022 

~ Goede Vrijdag ~ 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



  

Zaterdag 16 april 2022 

~ Stille Zaterdag / Paasnacht ~ 
 
 

 

  Stil maar  

 

  Even wachten, 

  even stil zijn, 

  want het leven doet soms pijn. 

  Even schuilen, 

  even weten, 

  dat we bij God geborgen zijn. 

 

  Goede God, 

  laat u ons weten 

  in de onrust van ons hart 

  dat de vrede weer zal komen 

  ondanks uitzichtloze smart. 

  Dat het licht van Uw genade 

  nooit, nee nooit wordt uitgedoofd, 

  zelf niet als wij het ontkennen 

  en het niet meer wordt geloofd. 

  Houd ons vast tot betere tijden 

  vanuit het duister naar het licht. 

  Laat ons weer getuigen worden 

  van het hemels vergezicht. 

 
  (Corry Blei-Strijbos) 

 

   



  

Zondag 17 april 2022 

~ Pasen ~ 
 
 

ZZ  OO  NN  DD  AA  GG  MM  OO  RR  GG  EE  NN  VV  RR  OO  EE  GG     
 

Het is de eerste dag. 

Het is de dag waarop God alles en iedereen tot leven riep. 

Het donker maakt plaats voor het licht. 

Het graf is leeg. 

Eerst zien, dan geloven. 

Je gelooft niet zomaar, wat je verteld wordt. 

Zelf gaan kijken en zien dat waar is wat verteld werd. 

Volgelingen van Jezus zullen getuigen zijn. 

Een leeg graf is niet alles. 

Er is meer. 

De ontmoeting met de LEVENDE overtuigt. 

De HEER is waarlijk opgestaan. 

Geen lange preken, slechts enkele woorden. 

Eerst horen, dan geloven. 

Niet iedereen is er bij, maar laat de ander niet alleen. 

Mensen zijn elkaar gegeven om door te geven dat Jezus leeft. 

Hij geeft je leven perspectief. 

De duisternis heeft z’n greep op het licht verloren, 

hoe donker het ook kan zijn. 

Het is de eerste dag, 

een dag die niet van wijken weet. 

En zie: het is goed! 

Alles nieuw. 

 

 
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN 

 

 



  

Na Pasen 

 

Voortdurende Opstanding 
 

Deze oude geteisterde verscheurde aarde vol schreeuwende mensen en kinderen, 

oorlogen rampen leven verkracht en vernietigd, verwoesting, geweld, 

overstroming, vervuiling, water is te veel of te weinig 

dorst en verlangen, tranen van angst en verdriet 

moord en doodslag, vuur, geweren, kanonnen, 

brandende haat, egoïsme en strijd 

verstikkende lucht, beklemming, 

grote benauwdheid en rook, 

zwart is het donker 

stilte, 

dood? 

stilte, 

in het eerste licht, 

storm, bries, ochtenddauw, 

in zuivere lucht, vrij ademen 

stralende zon, vreugde en juichen, 

warmte en vreugde vuur vol van de Geest 

opstaan, lopen over water, tranen van vreugde, 

eb en vloed, leven, stromend water, de regenboog in de wolken 

groen in de velden, bloeiende bloemen, spelende dieren, rotsen doorbroken, 

deze wereld, onze vruchtbare moeder aarde, mensen en kinderen, samen hand in hand. 
 

(Riemke de Groot) 
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