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Vasten. 

Veertig dagen de tijd. 

Veertig dagen 

tijd en ruimte 

om je leven door te lichten, 

om te leven met aandacht, 

om uit de vele impulsen 

te kiezen wat je belangrijk vindt 

om de relaties in je bestaan 

te herijken en te herstellen: 

de relaties met je medemens, 

dichtbij én veraf, 

met de aarde, 

met jezelf, 

met God. 

 
Kerk in Actie legt met het thema ‘Uit liefde voor jou’ van de 

‘40dagentijdcampagne2023’ mede een verbinding met het 

jaarthema ’Aan tafel!’ van de Protestantse Kerk Nederland. 

Beide thema’s vormen een prachtige combinatie, want als ergens de  

woorden ‘Uit liefde voor jou’ realiteit worden, dan is het wel  

’Aan tafel!’ van de Heer.  
 

De commissie Kerk in Actie Vroomshoop wil met de uitgave van het 

‘Veertigdagenboekje 2023’ ook mede een ‘verbinding leggen’ naar 

beide thema’s. 

Voor elke dag de Veertigdagentijd een moment van bezinning, 

bestaande uit o.a. gedichten, gebeden, citaten, afbeeldingen en …… 

een bakrecept. 
 

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 2023’, 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 22 februari 2023 

~ Aswoensdag ~ 
 

40 Dagen 

Veertig dagen om te wennen 

aan een minder vol bestaan. 

Om te weten dat je met eten 

soms te gulzig hebt gedaan, 

om te merken dat je met werken 

vaak niet thuis was, veel te druk, 

dat je geen tijd had voor een zijpad 

en geen oog had voor geluk. 
 

Veertig dagen om te wennen 

aan een leven langzaamaan. 

Om met anderen fijn te wandelen 

of naar iemand toe te gaan, 

om te praten of te eten 

of een spelletje te doen, 

meer te bidden, God in ’t midden, 

alles meer bewust te doen. 
 

Veertig dagen om te wennen 

aan een leven uit Gods hand, 

om zijn droom weer te herkennen: 

vrij te zijn in ’t beloofde land! 
 

 
 

 



  

Donderdag 23 februari 2023 
 

VREDE 
 

Vrede Heer geef vrede. 

In deze angstige tijd. 

Waarin de mensheid leeft in haat en nijd. 

Dan is het goed ons veertig dagen lang te bezinnen. 

Hoe we een nieuw mens worden van binnen. 

Pasen 2023 komt weer in zicht op de kalender. 

Na kerst te hebben gevierd in december. 

Wat zijn wij gezegend in ons bestaan. 

Het is goed om daar wat vaker bij stil te staan. 

Ook om te voorkomen dat we al snel weer terugvallen. 

Daarom blijven werken aan de vrede met zijn allen. 

Vooroordelen en haat aan de kant. 

Niet wijzen naar de ander op deze wereld en in dit land. 

Maar laat de vrede vredig werken. 

Dan wordt de wereld beter zul je merken. 
 

(BR Geerdijk 2022) 

 



  

Vrijdag 24 februari 2023 
 

God van vrede, 
 

De telefoon werd niet meer opgenomen, 
de verbinding werd verbroken. 
Twee buren zijn in oorlog. 
En waarom? 
 

De redelijkheid van diplomatie, 
de wil om elkaar te leren begrijpen, 
de harde woorden om niet te ver te gaan van beide kanten, 
ze maken plaats voor de taal van staal: tanks en raketten 
op plaatsen waar het gisteren nog vrede was. 
 

We hadden het ergens verwacht en ergens ook niet, 
want zijn dit niet beelden uit het verleden? 
Beelden die we in zwart-wit kennen uit een koude oorlog? 
Was het nog voorspelbaar dat iemand alle waarheid naar zijn hand zet 
en doet, wat zoveel geweldenaars vóór hem deden? 
 

We zien het nu gebeuren, erger dan erg. 
Niet binnen de grens die er eigenlijk al was, 
niet binnen de grens die aangekondigd was, 
maar in het hele land, om buren te verlammen. 
 

We bidden, God, om vrede. 
We bidden voor de kinderen die gisteren nog buiten speelden, 
de mannen en vrouwen die gisteren nog naar hun werk gingen, 
hun boodschappen deden, hun leven leefden. 
We bidden in de schijnbaar onvermijdelijke confrontatie 
voor slachtoffers die zullen vallen, 
nabestaanden die troost zullen nodig hebben. 
 

Maar bovenal, God, bidden wij u om inkeer, 
dat dit geen weg naar vrede is, 
dat buren elkaar nodig hebben, 
dat de vrijheid van de één slechts bestaan kan 
als de ander ook vrij is. 
 

Geef moed de weg van vrede te gaan, 
aan iedereen die iets kan doen. 
En laat ons vertrouwen op uw vrede, die komt. 
Geef vrede, Heer, geef vrede. 
 
Amen 

(Kerkbode nummer 5 – 2022) 

 



  

Zaterdag 25 februari 2023 

 

 

God, 

Zou  het kunnen 

dat wij de hoop gewoon maar 

laten varen, 

hoop op bedacht geluk 

en de afwezigheid van angst, 

verliezen wat er te verliezen valt. 
 

Dat wij gewoon 

vertrekken vanuit de  

stilte 

vanuit het 

niets 

en gewoon 

een beetje bestaan. 
 

Bereid om afstand te doen 

van alles wat niet waar is 

en niet echt. 
 

Een beetje bestaan 

dat geen hoop nodig heeft 

omdat wij bestaan in U? 
 

Kan dat? 

(Team Nijkleaster)      

 



  

Zondag 26 februari 2023 
 

Ontmoeten 
 

En ik kom je tegen 
en u en jou 

maar tegenkomen 
is nog geen ontmoeten 

 

Ontmoeten is 
ik heb tijd voor je 

ik vind het fijn 
dat ik je zie 

 

Ik wil naar je luisteren 
en met je praten 

weten van je vreugde 
en helpen bij verdriet 

 

Ontmoeten is 
ik denk aan je 

mijn hart staat voor je open 
ik bid wel eens voor je 

 

Mensen zijn onderweg 
en het is fijn 

om hen te ontmoeten 
en er voor hen te zijn 

 

En dan is er het weten 
dat door dat ontmoeten 

de Liefde van God 
zichtbaar wordt. 

 

(Kerkbode nr. 4 – 2022) 
 

 



  

Maandag 27 februari 2023 

 

 

Het Koninkrijk   

 

Ik merk het aan de liefde in ons midden 

en zie het in de ogen van een kind. 

 

Ik hoor het in het suizen van de wind 

en proef het in ons stamelende bidden. 

 

Zoals het was en zijn zal, is het nu: 

het Koninkrijk is midden onder u. 

 

(Rikkert - uit EO Visie) 

 
   



  

Dinsdag 28 februari 2023 
 
 

 
 

Aan ’t kruis is Hij gestorven, 

voor al wat ik misdeed. 

Hij heeft voor mij verworven 

een kostbaar bruiloftskleed. 

De dood is niet het laatste woord, 

het graf geen eindstation. 

Maar Christus opent wijd de poort, 

Hij is de Levensbron. 
 

De Heiland is verrezen 

en uit het graf gegaan. 

Zijn bloed heeft ons genezen, 

ook wij zijn opgestaan. 

Nu geeft Hij ons zijn vrede, 

een liefdevol bestaan. 

Wij mogen als Zijn leden 

weer tot de Vader gaan! 
 

(Minne Veldman) 
 

 



  

Woensdag 1 maart 2023 
 

   

 
     



  

Donderdag 2 maart 2023 
 
 
 

Droomgenoten 
 
 

Mensen 
die elkaar gaande houden. 
 
Trouw zul je zijn, 
trouw aan je visioen. 
Eenmaal onderweg, 
voorgoed onderweg. 
Stilstand is verraad, 
stilstand is doodstand. 
Mensen 
die elkaar gaande houden, 
geestverwanten, 
reisgenoten. 
Die onmogelijke wereld, 
die wereld 
van recht en vrede 
moet er komen. 
Geestverwanten. 
Droomgenoten. 
Mensen. 
 

(Hans Bouma uit ‘Medemens5’) 

 

 
 

 
 



  

Vrijdag 3 maart 2023 
 

De veilige haven 
(Hans Nieboer) 

 
 

Dan dooft het licht  
het is hier gedaan 

het levensschip 

vaart de haven uit 

wordt steeds kleiner 

totdat het helemaal 

uit zicht verdwijnt 

toch is dit niet 

het einde 

dat geloven wij  

sola gratia.  

  

Dankzij Golgotha    Wij zien het niet 

is het niet gedaan    maar mogen er 

scheepke onder    vast op vertrouwen 

Jezus’ hoede    dat het levensschip 

met de kruisvlag    veilig aanmeert 

hoog in top    en voor anker gaat 

aan de overzijde    daar is geen rouw 

van de glazen zee    en zijn geen tranen 

wacht de veilige haven    veilig en geborgen 

het eeuwige Licht    voor altijd 

dat nooit dooft.    en eeuwig. 

   

 



  

Zaterdag 4 maart 2023 
  

 

    
 

Heer God, 

alles wat ik heb, 

alles wat ik ben, 

alles wat ik doe, 

bied ik U aan. 

Kom en vervul mijn dag. 

Schenk mij uw Geest, 

dat in mijn denken, 

spreken en handelen, 

iets van uw stille aanwezigheid 

mag doorbreken.  

Laat me niet enkel voor mezelf leven,  

maar zoals Jezus, 

verbonden met U 

en gegeven aan mensen. 

  
Amen. 
  
(Leo Fijen - Gebed aan het begin van de dag) 



  

Zondag 5 maart 2023 

 

Kerk’ van Liefde 
 

Twee broers erfden samen een stuk grond. 
De een was getrouwd, de ander niet. 
In harmonie werd de grond verdeeld. 
Een erfenis, die geen ergernis naliet. 
 

Die nacht kon de ongetrouwde broer niet slapen, 
Hij dacht : ik ben alleen, hij heeft een gezin. 
Hij ging uit bed en verzette de paaltjes. 
Dat één mens zoveel grond had, dat had geen zin. 
 

Ook de andere broer kon de slaap niet vatten. 
Hij dacht: ik heb een vrouw en kind, dat is al zoveel. 
Ook hij ging uit bed om grond weg te geven. 
De paaltjes te verzetten in zijn broeders voordeel. 
 

Maar hij zag zijn broer al bezig, 
voordat hij het land betrad. 
Zwijgend omarmden ze elkander, 
‘t Was de Liefde, die het laatste woord had. 
 

Op dat stuk grond werd later een kerk gebouwd. 
Zo hebben ouders hun kinderen verteld. 
Alsof God zelf daar wilde wonen. 
Dat heeft de geschiedenis vermeld. 
 

Het gaat om Liefde die alles bedekt, 
Die alles gelooft en alles vergeeft. 
Wie deze Liefde heeft leren kennen, 
Heeft niet voor niets geleefd. 
 

(Willy Kosters - Heijink) 
 

 



  

Maandag 6 maart 2023 
 

 

Een vriendenhand 
 

Zegt u wel eens: ‘Ik bid voor jou?’ 
Dat doen de meesten niet zo gauw. 
Wij vinden vaak iets vreemd en raar, 
en blijven vreemden voor elkaar. 
 

Wij debatteren lang of kort, 
maar zwijgen als ’t persoonlijk wordt. 
De derde wereld spreekt ons aan. 
Zo veilig ver bij ons vandaan. 
 

Maar mensen dicht bij u en mij, 
die lopen wij maar zo voorbij. 
Ik denk, dat u al helpen kunt, 
als u ze tijd en aandacht gunt. 
 

Er zijn buro’s voor dit en dat. 
Maar doen wij ook persoonlijk wat? 
Een vriendenhand helpt soms veel meer, 
hier ligt een opdracht van de Heer. 
 

Leg één hand nu in die van Hem, 
en let voortdurend op Zijn stem. 
God wijst u dan zeer zeker aan, 
Naar wie uw tweede hand moet gaan. 

 
(Johanna van Eelen: uit ‘Schuilen aan Zijn hart’) 

 

 
 



  

Dinsdag 7 maart 2023 

 

 
Ik ben een kleine diepzeevis 

Ik ben een kleine diepzeevis 
en vraag: zouden er vogels bestaan? 
Er zijn vissen die dat niet geloven, 
maar zwommen zij ooit naar boven, 
ver uit boven hun bestaan? 
 
Ik weet van vliegende vissen 
die boven hun levenszee uit 
een heldere zon zagen stralen, 
vogels op het watervlak dalen 
en stijgen in ’t glinsterend licht. 
 
Ik ben maar een kleine diepzeevis, 
wat zou ik van vogels weten? 
Maar ik geloof de vliegende vissen, 
ik geloof dat de vogels bestaan. 
 
 
(Jaap Zijlstra: Olijftak - Geloofsgedichten) 

 

 

 

 

 



  

Woensdag 8 maart 2023 

~ Biddag voor Gewas en Arbeid ~ 

 
 

 Gebed 

 God van de gerechtigheid die uw Woord nakomt, 

 die ons de aarde geeft 

 om haar in liefde te dienen en te bewaren, 

 zegen onze oren om uw bedoelingen te verstaan 

 en te horen wie uit het onrecht in de wereld een  

 beroep op ons doen. 

 Zegen onze handen om van u te ontvangen wat wij  

 nodig hebben, 

 om anderen nabij te kunnen zijn en te bemoedigen. 

 Zegen onze ogen om uw ontferming over ons te zien 

 en zo in barmhartigheid mensen op te merken. 

 Zegen onze voeten om in de navolging van Christus 

 gerechtigheid en vrede te brengen, 

 opdat mensen hoop vatten en weer vertrouwen  

 vinden. 

 

 (Barend Wallet - Uit: Help ons u te vinden) 

 

    
 

 
 



  

Donderdag 9 maart 2023 

 

GELIJKE ONGELIJKHEID 
 

Water regen hagel sneeuw 

In de natuur 

heel verschillend 

en toch zo gelijk 
 

Blank rood zwart of geel 

Als mens 

heel verschillend 

en toch zo gelijk 
 

Wat maakt het uit 

verschillend of gelijk 

Bij mensen 

maken 

mensen 

de verschillen 

door ongelijkheid 

en onze hebberigheid 

is dat gelijk 
 

(BR Geerdijk 2022) 

 



  

Vrijdag 10 maart 2023 
 

 

 

 



  

Zaterdag 11 maart 2023 
 

 
 

Lieve God, 

ik kan U niet zien 

maar ik geloof 

dat ik U soms tegenkom. 

Ik hoor U niet 

Of toch wel?  

Soms denk ik even … 

Want ik merk U wel 

in wat ik mensen zie doen 

en in wat ik mensen hoor zeggen. 

Ik geloof 

dat U mij wel ziet 

dat U mij wel hoort. 

Kom mijn ongeloof te hulp. 

Amen 
 

(Annelies Bouwman – Meeuse) 

 

 
 

   



  

Zondag 12 maart 2023 
 

 

Tot jij mijn liefde voelt 
 

als de regens om je oren slaan 

en heel de wereld zit achter jou aan 

kom dan bij mij in de luwte staan 

tot jij mijn liefde voelt 

 

valt de avond met zijn sterrenpracht 

en er is niemand die jouw leed verzacht 

dan hou ik duizend jaar voor jou de wacht 

tot jij mijn liefde voelt 

 

ik weet wel dat jij nog vol twijfels zit 

maar bij mij krijg jij het fijn 

bij ons allereerste ogenblik 

zag ik al precies waar jij moest zijn 

 

ik lijd honger, ik lijd dorst en kou 

ik struin de straten af voor dag en dauw 

er is niets dat ik niet doe voor jou 

tot jij mijn liefde voelt 
 

stormen razen over open zee 
over de snelweg van de spijt 

spelen winden met een nieuw idee 
en zoals ik zoek jij ze voor altijd 

 

ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar 
ik doe alles voor je, je zegt het maar 
al moet ik tien keer rond de evenaar 

 
(Van Dik Hout) 

 



  

Maandag 13 maart 2023 

 

 

DOOR HEM VOLBRACHT 
 

Wie beseft hoe ver zijn lijden reikt? 

Hij doorstaat de diepste eenzaamheid; 

Jezus, het lam van God. 

 

Aan het kruis sterft Jezus onze dood, 

draagt mijn lijden, wordt daar deelgenoot, 

deelt mijn gebrokenheid. 

Hij voert voor mij de strijd. 

 

Niet eenzaam zal ik verder gaan, 

want in hem is nieuwe kracht. 

Hoe zwaar mijn leven hier ook is; 

het is door hem volbracht! 

 

In dit leven ben ik niet alleen; 

Jezus draagt mij door de moeiten heen. 

Zal door de strijd en pijn 

de overwinnaar zijn. 
 

(Sela) 

 

 

 
 

 



  

Dinsdag 14 maart 2023 
 

    Zangvogel 
 

Voor jou, geen gehuil meer 

Voor jou zal de zon schijnen 

Want ik voel het wanneer ik bij je ben, 

Alles komt goed, ik weet dat het goed is 
 

Aan jou zou ik de wereld willen geven 

Tegen jou zal ik nooit koel doen 

Want ik voel dat wanneer ik bij je ben, 

Alles komt goed, ik weet dat het goed is 
 

En de zangvogels blijven zingen 

Alsof ze weten hoe het in elkaar zit 

En ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou 

Als nooit tevoren 

En ik wens jou al de liefde in de wereld 

Maar het meest van alles, wens ik het voor mezelf 
 

En de zangvogels blijven zingen 

Alsof ze weten hoe het in elkaar zit 

En ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou 

Als nooit tevoren 
 

Als nooit tevoren 

Als nooit tevoren 
 

(vertaling ‘Songbird’ - Fleetwood Mac) 
 

  



  

Woensdag 15 maart 2023 

 

Maak er een Herinnering van 
(Danny Vera) 

 

Hé hoe is het met je 
Heb je het nieuws vandaag gezien 
Het wordt steeds gekker 
Maar zo is het altijd al geweest    
      Hou je het een beetje vol 
      En doe je de tv uit 
      als het je te bezorgd maakt 
      voor je in slaap valt? 
(refrein) Laat het je niet ontmoedigen 
 Laat het je niet ontmoedigen 
 Kijk maar naar de dag van morgen 
 Laat het je niet ontmoedigen 
 Laat het je niet ontmoedigen 
 Maak er een herinnering van 
 Maak er een herinnering van 
 
Ik weet dat het rustig is 
en de dagen slepen zich voort 
Ga je wel naar buiten 
Het leven is lichter in de zon 
      En neem het er maar van 
      Koop een nieuwe gitaar 
      Een paar melodieën 
      brengen je al heel ver 
 
(refrein) ….. 

Maak het lichter dan het ooit geweest is 
Maak het lichter dan het ooit geweest is 

Lichter dan het ooit geweest is 
Maak het lichter dan het ooit geweest is 
Maak het lichter dan het ooit geweest is 

 
(refrein) …..     

 

 
 



  

Donderdag 16 maart 2023 
 

 

Via Dolorosa 
(Sela) 

 

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat.  
Daar staarden ze Hem na:  
de man die sterven moest op Golgotha. 
 
(refrein) 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,  
ging de Christus, onze Koning als een lam.  
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,  
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap  
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 
 
(refrein) 

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 
en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 
 
(refrein) 

 



  

Vrijdag 17 maart 2023 
 

Grijs (Jaap Reesema) 
 

Alles is veranderd 
Alles is hetzelfde 
Alles is kapot 
Alles doet het nog 
Alles staat stil 
Alles gaat door alles heen 
Er is niets meer dat ik zeker weet 
     Blauw was de lucht waar ik onder sliep 
     Groen was het gras waar ik over liep 
     Er konden wolken vol zorgen zijn 
     Uiteindelijk dreven ze toch voorbij 
     Ik ben op zoek naar de rode draad 
     Iets wat het allemaal logisch maakt 
     Ik wil weer zien zoals ik zag  
     Toen ik jou nog had 
Want alles is grijs, o 
Alles is grijs , o 
Alles heeft een datum 
Alles is oneindig 
Alles is alles, behalve te rijmen met 
Dat jij niet meer bij me bent, o 
Want ik kan de zon wel zien 
Maar ik voel de warmte niet, o 
De wereld draait nog steeds voor mij 
Maar ze is haar kleuren kwijt 
     Blauw was de lucht waar ik onder sliep 
     Groen was het gras waar ik over liep 
     Er konden wolken vol zorgen zijn 
     Uiteindelijk dreven ze toch voorbij 
     Oh, ik ben op zoek naar de rode draad 
     Iets wat het allemaal logisch maakt 
     Ik wil weer zien zoals ik zag 
     Toen ik jou nog had 
     Want alles is grijs, o 
     Alles is grijs, o 
Ik ben op zoek naar de rode draad 
Iets wat het allemaal logisch maakt 
Ik wil weer zien zoals ik zag  
Toen ik jou nog had 
Want alles is grijs 



  

Zaterdag 18 maart 2023 
 

 

 

 

 
 

Dat je de weg mag gaan 
 

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 
dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 

 
Weet dat de aarde je draagt, 
dat je gaat in het licht 
en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft 
en gaat in vrede. 

(Andries Govaart – Gebed voor onderweg) 

 
 



  

Zondag 19 maart 2023 

 
Wereldtafel 

 

Ik droom soms van een tafel 

midden in de wereld. 

En mensen schuiven lachend aan, 

van hier en overal vandaan. 

Een mengelmoes van kleur en taal, 

en toch versta ik ’t allemaal. 

Een wereldplek waar alle mensen 

samen eten gaan.  

Samen aan tafel. 

Er is plaats voor elke gast. 

Samen aan tafel. 

God vindt dat jij hier past. 

(Gerard van Midden –  

CNV Seniorennieuwsbrief december 2022) 
  

 

 



  

Maandag 20 maart 2023 

 

JAARGETIJDEN VAN HET LEVEN 
 

Zijn opstanding geeft ons een vergezicht 
op leven na de dood het nieuwe levenslicht. 
Ook om je heen kun je dat zien horen en ruiken. 
Begin maar in het voorjaar waarin het leven gaat ontluiken. 
Uit het dood gewaande materiaal, 
komt de natuur weer tot leven helemaal. 
Fris groene bladeren, kleurrijke voorjaarsbloemen. 
Teveel om allemaal te benoemen. 
 
De zomer is in aantocht met veel zon en hogere temperaturen. 
Dat mag wel een hele tijd duren. 
Er groeit van alles om van te leven. 
En ook aan anderen te geven. 
De toekomst kan niet zonder dit Goddelijk wonder. 
 
Dan komt de herfst dat is even wennen. 
We leren de natuur van de ander kant kennen. 
Eerst kleurt ze nog wel prachtig in vele kleuren. 
Maar het gaat iedere keer weer gebeuren, 
dat kleurrijke vruchten, zaden en bladeren vallen en vergaan. 
Is dat nu het einde want daar denken we het meeste aan. 
Maar in dat kleine zaadje en de vrucht met pit, 
je moest eens weten hoeveel leven daar in zit. 
Niet dood, maar verder leven,  
door Jezus aan ons belooft en gegeven. 
 

(BR Geerdijk 2022) 

 



  

Dinsdag 21 maart 2023 

 
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 Zijn brood eet zal leven in eeuwigheid. 
 

(Toon Hermans) 
 

 
 



  

Woensdag 22 maart 2023 
 
 

 

 

(Poster franciscaanse zegenbede – Ouderlingblad sept. 2022) 



  

Donderdag 23 maart 2023 
 

 

 

 

Stille hoop 

 

 

de late kou brengt me nog geen lentegloren 

ik mis de groene lovertjes aan de bomen... 

 

geen ochtendlied van de merel wekt mij op 

alleen tegen 't raam spat een trieste regendrop 

 

toch ben ik in de woestijn van mijn gedachten 

diep verbonden met Hem die ik mag verwachten 

 

nog houdt Hij zich in 't naakte hout verborgen 

maar bij d' eerste knop breekt de nieuwe morgen 

 

dan mag ik met mijn Heer vol vreugde opstaan 

met Zijn warme liefde weer bloeiend opengaan 

 

 

(Greta Casier) 

 

 

 

 

 
 

 



  

Vrijdag 24 maart 2023 

 

 
 

Ongestraft mag liefde bloeien 
(lied van Sytze de Vries) 

 

Ongestraft mag liefde bloeien, 

vrijuit zoeken naar de zon. 

Liefdes loop verdraagt geen boeien: 

laat haar stromen als een bron!    

     Laat de liefde maar gebeuren 

     als een wonder van het licht, 

     als een regenboog vol kleuren 

     door de hemel zelf gesticht. 

Niemand houdt de liefde tegen 

waar zij langs de straten gaat. 

Wie met liefde is gezegend, 

koestert wie om liefde gaat. 

     God verhoede dat er iemand 

     in de liefde wordt gekrenkt. 

     Ware liefde oordeelt niemand, 

     maar aanvaardt haar als geschenk. 

Liefde vraagt ons om ontferming 

tegen wie haar vlammen dooft. 

Wie haar rechten wil beschermen 

vindt in liefde zelf geloof. 

     Wie voor liefde is geschapen 

     vreest ook niet bij tegenwind. 

     Liefde is het hemels wapen 

     dat de angsten overwint. 

Leg de liefde niet aan banden, 

gun haar gang de vrije loop. 

Geef haar bloemen nooit uit handen, 

want haar vrucht is onze hoop! 

     Ongestraft mag liefde bloeien, 

     vrijuit zoeken naar de zon. 

     liefdes loop verdraagt geen boeien, 

     laat haar stromen als een bron! 



  

Zaterdag 25 maart 2023 
 
 

God, 

zoveel  mensen 

die wanhopen 

en de hoop  

op een betere toekomst 

verloren hebben 

de hoop 

voor zichzelf opgegeven. 

Daarom bidden wij 

om nieuwe hoop 

om vertrouwen 

dat U niet loslaat 

wat Uw hand begon. 

 

Amen 

(Margreeth Verspuij-Visser) 

 
 



  

Zondag 26 maart 2023 

 

     

 
 



  

Maandag 27 maart 2023 

 

 

 

Verlost 
 

 
O Heer, ik ben zo opgelucht 

dat U mijn schuld vergaf, 
zo kan ik met U verder 

en droog mijn tranen af. 
 

Weer onderweg naar Pasen, 
ik dwaal nóg wel eens af 

maar weet mijn schuld begraven 
in Uw verlaten graf. 
 
(Coby Poelman-Duisterwinkel) 

 
 
 
te zingen op de melodie van: 
‘Op bergen en in dalen, ja overal is God.’ 

 

 

 

 

 
 

 



  

Dinsdag 28 maart 2023 

 

 

Als ik U aanschouw  

“O, Jezus als ik U aanschouw 
Dan leeft weer, dat ik van U hou 
En dat ook Uw hart mij bemint, 
Nog wel als Uw bijzondere vrind. 

Al vraagt mij dat meer lijdensmoed, 
Och, alle lijden is mij goed, 
Omdat ik daardoor U gelijk 
En dit de weg is naar Uw Rijk 

Ik ben gelukkig in mijn leed, 
Omdat ik het geen leed meer weet, 
Maar 't alleruitverkorenst lot, 
Dat mij vereent met U, o God. 

O, laat mij hier maar stil alleen, 
Het is kil en koud om mij heen, 
En laat geen mensen bij mij toe. 
't Alleen zijn word ik hier niet moe. 

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, 
Ik was U nimmer zo nabij. 
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet, 
Uw bijzijn maakt mij alles goed.” 

(Scheveningen – gevangenis; 12/13 februari 1942) 

 

 

   Titus Bandsma 



  

 

Woensdag 29 maart 2023 

 

 
 

(kunstwerk bij de Tiny Church op de Floriade te Almere - 2022) 

 

Liefde 
 

Het hart 

van 

liefde 

is 

zoeken 

en 

verbinden 

 



  

Donderdag 30 maart 2023 
 

 
OPSTANDING (Nel Benschop) 
 

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. 
 

 
 

Zó 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! 
 

 



  

Vrijdag 31 maart 2023 

 

 

 

 
 

 

De zon  
 

De mist verdwijnt door zonnekracht                                               

De temperatuur die  stijgt door zonnemacht 

De bloem die 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 

 

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 

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 

 

(BR Geerdijk 2022) 

 
 
 



  

Zaterdag 1 april 2023 
 

 

 
 

ZEGENWENS 
 

Dat Zijn Licht mag schijnen 

in ons huis en in ons hart. 

 

Dat Zijn vrede neer mag dalen 

in vreugde en in smart. 

 

Dat Zijn hoop ons vooruitzicht mag zijn 

in de toekomst die wacht. 

 

Dat Zijn liefde mag zijn 

onze Bron van Kracht. 
 

(liturgie gebedsviering Kerstavond 2022;  

Sint Willibrordkerk Geerdijk/Vroomshoop) 



  

Zondag 2 april 2023 

~ Palmzondag ~ 
 

 
 

Als mensen met je mee gaan op een onbegaanbare weg, 

met je struikelen over de hobbels en kuilen, 

neemt dat de blauwe plekken niet weg, 

maar verzacht wel de pijn van het vallen. 

 

Liefde is onbetaalbaar,  

geluk soms onbereikbaar, 

vriendschap soms zo kwetsbaar, 

echter één ding hebben ze gemeen: 

in moeilijke tijden houden ze je op de been. 

 

Ook al valt het leven soms eens tegen, 

en gaat soms alles verkeerd. 

Probeer dan uit de tegenvallers iets positiefs te halen,  

dan heb je toch iets belangrijks geleerd. 

 

Veel wegen leiden in het nieuwe jaar. 

Kies enkel de beste, 

die van goedheid en geluk. 

 

 
 

 



  

Maandag 3 april 2023 

 

EEN HAND OP JE SCHOUDER 

 

Een Hand op je schouder 

je bent niet alleen 

kijk maar eens naast je 

Iemand gaat met je mee. 

 

Hij helpt en bemoedigt 

Hij staat je ter zij 

het is Jezus, jouw Vriend 

Hij is je steeds nabij. 

 

Zo maar een glimlach 

van Liefde naar jou 

Zijn ogen vertellen: 

Ik houd zo van jou! 

 

Ik ken al jouw zorgen 

geef ze over aan mij 

Ik wil je helpen dragen 

dat maakt jou weer vrij. 

 

Mijn Hand op je schouder 

die jou teder drukt 

je hoeft niet alleen 

onder je zorgen gebukt. 

 

Ik zal je dragen 

Ik beveel zee en wind 

Ik heb alles in de Hand 

jij bent Mijn geliefde Kind! 
 

 
 
 

 



  

Dinsdag 4 april 2023 
 

 
 

DE WEG 

 
Ik ga de weg, die Hij mij heeft gewezen. 

Ik ga de weg met blij geheven hoofd, 
Blijmoedig, zonder aarzeling of vrezen 
Verwachtend ’t heil, dat Hij mij heeft beloofd. 

 
Is het een zware weg, die zal vermoeien, 

En weg van lijden misschien, en van pijn, 
Zullen er doornen scherp en distels groeien 
Zal het een weg van smart en tranen zijn? 

 
Ik ga de weg van Hem, die heeft geleden, 

En ben ik meer en beter soms dan Hij? 
Hij had mij lief, Hij heeft voor mij gestreden 
Oneindig zwaar, ook nu nog helpt Hij mij. 

 
Ik ga de weg, wat zou ik anders willen? 

Ben ik vermoeid, ik voel zijn trouwe hand, 
En blij bevangen door een wonderstille 
Innige vrede, reis ik naar zijn land. 
 
(Hannie Selles) 

 



  

Woensdag 5 april 2023 
 

Woelige wereld 
  

Hoop is als licht 
Dat aarzelend 

Door de wolken glipt 
En zich verspreidt 

Daar waar de wereld 
Siddert in onzekerheid 

En lijkt geleid door 
Wanhoop, angst en woede. 

  
Hoop is een arm 

Die om je schouders glijdt 
En warmte biedt 
In alle ijzigheid, 

Die snijdend om zich heen grijpt 
In een tijd waar onvrede 

En oorlog woed. 
  

Waar niemand meer een uitweg vindt, 
Ziet HOOP een weg,  die klein begint. 

Ze wijst ons op een weerloos kind 
Als teken van het goede. 

 

 

 

 

 

 



  

Donderdag 6 april 2023 

~ Witte Donderdag ~ 
 

 
 

Tijd 
 

Dit is mijn uur. 

 

Ik ben have 

van de havelozen. 

 

Naaste 

van de moordenaars. 

 

Vreemdeling 

voor de vertrouwden. 

 

Eigene 

voor wie mij slaat. 

 

Licht ben ik 

voor de duisterlingen. 

 

En een kus 

die mij verraadt. 

 

Wijn 

voor wie mij ontrouw werden. 

 

Ik geef voedsel 

aan de haat. 

 

Dit is mijn uur. 
 

(Jaap Zijlstra) 
 

 
 



  

Vrijdag 7 april 2023 

~ Goede Vrijdag ~ 
 

HIJ GING DE WEG ZO EENZAAM 

Hij ging de weg zo eenzaam 

tot in Jeruzalem. 

Geen vriend kon langer meegaan, 

geen mens hield nog de wacht met Hem. 

Hij ging die weg voor hen. 

Hij deed dit ook voor hen. 

 

Hij ging de weg zo eenzaam 

tot in Jeruzalem. 

De beulen die Hem sloegen, 

bespotten met een doornenkroon. 

Hij zweeg en leed voor hen, 

Hij deed dit ook voor hen. 

 

Hij ging de weg zo eenzaam. 

Hij droeg zijn eigen kruis. 

Hij bad: Mijn God, vergeef hen! 

Hij leed en stierf op Golgotha. 

Hij deed dit ook voor ons, 

voor allen, ook voor ons. 
 

(Lied 560) 

 
 

 

 



  

Zaterdag 8 april 2023 

~ Stille Zaterdag / Paasnacht ~ 
 

 

 
 

In het donker wachten wij 
 

God, 

In het donker wachten wij – omdat ons leven soms zo tot stilstand 
is gekomen en wachten het enige is dat ons rest 
 
In het donker wachten wij – omdat we beseffen dat het ons aan 
kracht ontbreekt het duister te doorklieven 
 
In het donker wachten wij – met alles wat we meebrengen aan 
hoop en verwachting, aan zorg en verdriet, aan schuld en 
verlorenheid. 
 
In het donker wachten wij – en roepen uw Naam: dat U met ons 
bent. 
 
Omwille van uw naam, omwille van uw trouw roepen we tot U 
om uw vrede, om hoop, om uw licht, om opstanding... 
 
Amen. 

 

(Alexander Veerman) 

 

   

   



  

Zondag 9 april 2023 

~ Pasen ~ 
 
 

Maranatha, Jezus leeft! 

Stephanus ging een weg van smarten als een der martelaren 

Als levende getuige van zijn Heiland en Heer 

werd hij gestenigd door haters, streng in de leer, 

opgezweept door fanatieke farizeeërs werden zij barbaren. 

 

Stephanus getuigde van Jezus, die de dood heeft teniet gedaan 

en sprak vol mededogen over wie hem het leven benamen 

net als een kruiswoord, vergeving en liefde komen samen 

Maar nu de vraag: willen  wij ook die weg van Stephanus gaan? 

 

Heel praktisch: zijn wij ook getuigen van Jezus in ons dagelijks leven 

Dragen wij ons steentje bij aan Gods Koninkrijk en getuigen wij van Hem 

Laten wij het merken aan anderen: wij geloven in het Hemelse Jeruzalem 

En zijn we bereid om onszelf echt aan anderen te geven? 

 

Stephanus, getuige tot in zijn dood, dat is iets dat hij ons voorgeleefd heeft 

Wij leven met Hem, we kunnen elke dag altijd opnieuw met Hem beginnen     

Er is volop uitzicht en perspectief, de dood is verslagen, zal het niet winnen 

Dat is een vast gegeven en dat geeft vertrouwen: Maranatha, Jezus leeft! 
 

(Hans Nieboer) 

 
 

 

 



  

Na Pasen 
 

 

 

Een schaal met brood, een beker wijn 
(Henk Jongerius) 

 

Een schaal met brood, een beker wijn, 
zal dat voor ons voldoende zijn 

om licht te zien in duisternis, 
om te verstaan wat vrede is? 

Want God is ver en oorlog went 
en wie verstaat Zijn testament 

Zijn woord dat ons vertrouwen vraagt 
en hoop en leven in zich draagt. 

 

Ik ben uw brood, beker wijn; 
de wereld zal gelukkig zijn, 
als zij de wegen op wil gaan 

waarlangs Ik haar ben voorgegaan. 
Want hoe de mens ook vrede zocht, 
zij wordt alleen door hem gekocht, 
die niets meer te verliezen heeft, 

en zoals Ik zijn leven geeft. 
 

Wanneer gij brood breekt in Mijn naam, 
om vrede vraagt in uw bestaan 
en van de liefdesbeker drinkt, 
tezamen zijt en eenheid vindt, 

dan moet gij zelf tot voedsel zijn 
voor allen die op aarde zijn 

en zal het brood, de beker wijn, 
u levenslang voldoende zijn. 

 

(Lied tijdens gebedsviering ‘Bidden langs het kanaal - 2023’; 

Sint Willibrordkerk Geerdijk/Vroomshoop) 
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