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om de hoop levend te houden!
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Vooraf 
 
Na alweer een tweede jaar leven met Covid zijn veel mensen moe.  
Het valt niet mee om steeds weer te organiseren en af te zeggen, 
out-of-the-box te denken en te improviseren. Hoe moet het verder 
met ons, met de kerk? Komt het wel goed?  
 
Vragen die de leerlingen van Jezus zichzelf en elkaar vast en zeker 
ook hebben gesteld, toen ze bij elkaar zaten, de dagen na de 
kruisiging van Jezus. Dit was niet wat ze hoopten, verwachtten toen 
ze Jezus gingen volgen! Ze willen Hem zo graag vertrouwen, maar 

 
 

krachtige woorden van geloof. Toen de wereld op haar 
donkerst was brak het licht door. De dood moest wijken voor het 
leven. Jezus bracht iets in de wereld wat alles anders zou maken: 
vergeving, hoop, liefde. Toekomst.  
 
In dit boekje vindt u verhalen van mensen die ervaren hebben dat 
God er is als het donker wordt om ons heen. Soms zie je het 
meteen, soms duurt het een tijdje om te zien hoe God zijn hand 
naar ons uitsteekt. En soms zie je het helemaal niet. Maar ook dan 
is het goed om te weten: je bent niet alleen.  
 
Alles komt goed?! Met die vraag gaan we onderweg naar Pasen.  
 
En mocht u stukjes tegenkomen het komende jaar waarmee u 
volgend jaar weer anderen wilt inspireren, dat zien we die graag 
tegemoet! U kunt ze het hele jaar door naar ons toesturen.  
 
 
 

Uw predikanten, 
Dingena Hasper en Piet Hulshof 
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Aswoensdag 2 maart:  (Amos 5: 4b)  
Op Aswoensdag begint de 40-dagentijd. In de Rooms katholieke 
kerk en in steeds meer andere kerken kun je op die dag een 
askruisje halen. Voor die as worden de palmtakken van Palmpasen 
van het jaar ervoor verbrand. De gedachte 
erbij is om ons te bepalen bij onze 
sterfelijkheid. Uit as ben je en tot as zul je 
weerkeren.  
In de drukte van het leven vergeten we vaak 
dat ons leven eindig is. Daar kun je ook niet 
voortdurend bij stil staan en dat hoeft ook niet.  
Maar midden in het leven raakt het leven dat God voor ons op het 
oog heeft wat op een zijspoor.  
In Amos 5 is het volk in oorlog. De dood is dichtbij, voor velen. En 
dan klinken die woorden:  In het hier en nu, want 
God zoeken betekent ánders leven, dichter bij de Bron. Maar ook 
leven met de belofte dat de dood het laatste woord niet heeft.  
 
Donderdag 3 maart: Gedicht 
Verschillende gedichten in dit boekje zijn ingestuurd door Marjanne 
Abma. Als ik een kaart naar iemand stuur mag ik graag een tekst of 
gedicht er bij doen. Vooral in deze tijd hoop ik dat mensen het 

 
 
Gelukkige mensen brengen licht 
waar het donker en koud is.  
Gelukkige mensen zijn tevreden mensen 
van hen gaat vrede uit.  
 
Een gelukkig mens is dankbaar voor alles 
wat hem gegeven wordt.  
God heeft aan ieder mens iets gegeven 
waarmee hij anderen gelukkig kan maken.  
 
Ik kan alleen maar  zeggen  
en God vragen je een engel te sturen  
met veel zon en een paar sterren  
voor de donkere dagen. 

Zie ook: 10 maart, 24 maart, 7 april
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Vrijdag 4 maart: Gebed 
 
Vader dank U, dat ik van U ontvangen mag wat ik nodig heb. 
U geeft troost in verdriet,  
rust als ik moe ben, 
bescherming in mijn angsten,  
raad als ik de weg niet weet. 
Maar het voornaamste is  uw LIEFDE. 
Die reikt tot in de Hemel! 

 
Pietsje van der Molen 

 
 
Zaterdag 5 maart: In de stilte 
 
Het leven zit vol verrassingen, maar je moet ze zelf ontdekken. 
Heb je al eens geluister naar het geluid van de stilte? 
Naar de stilte om je heen en naar de stilte in jezelf? 
 
Zoek dit weekend eens een rustig plekje in de natuur. 
s Morgens vroeg als alles nog rustig ademt. 
Of s avonds onder de sterrenhemel, als alle geluiden zijn verstomd. 
en ga daar zitten. 
Maak jezelf rustig en luister naar de wind, de vogels en . de stilte. 
 
Dan kan er zomaar van alles gebeuren.  
Er komt ruimte voor bezinning. Er ontstaat een gesprek met God. 
Je beseft opnieuw, hoe waardevol de contacten met je vrienden 
zijn. Ja, in de stilte worden grote dingen geboren! 
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Zondag 6 maart: Joh. 11: 55 - 12: 11 
 

 
We gaan op weg naar Pasen, we 
bereiden ons voor op het Paasfeest. 
Maar hoe doe je dat? Hoe bereid je je 
voor op het feest van de opstanding? 
Maria doet dat op haar manier. Ze laat 
merken aan Jezus dat Hij meer waard 
is voor haar dan alles wat ze heeft. 
Maar dat wordt niet door iedereen 
begrepen.  
 

 
 
Maandag 7 maart:  
Dirk en Willem zijn twee vrienden. Ze zijn niet erg slim maar als ze 
iets van plan zijn, dan gaan ze er ook echt voor.  
En nu gaan ze een feest organiseren! 

 
Willen jullie ze misschien een beetje helpen? 
Want het feest komt al gauw, over 6 weken al! 
Want het wordt een Paasfeest. En ze hebben 
nog niets geregeld! 
 
Wat moet er allemaal geregeld worden voor een feest? 
Als eerste moet je bedenken waarom je feest wilt vieren. Weten 
jullie waarom Pasen een goed moment is voor een feest? Wat kun 
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Dinsdag 8 maart: Gods grote liefde. 
 
Als tiener heb ik echt geworsteld met de vraag, of ik wel bij Gods 
volk mocht horen. Zou God mij er wel bij willen hebben? Dat kon ik 
mij gewoon niet voorstellen. 
Dat lag niet aan mijn opvoeding of aan de 
kerk, waar we naartoe gingen. Want we zaten 
in traditie, die er vanuit ging dat je erbij 
hoorde.  
Die vraag kwam puur uit mijzelf. Wie ben ik, 
dat God van mij houdt? 
Toen ik daar met een clubleider over sprak, 
kwam er een antwoord, dat mij altijd is 
bijgebleven. De clubleider, van wie ik nu zelfs 
een collega mag zijn, hield mij die heel 
bekende tekst voor uit Johannes 3 vers 16: 

 
Nou ja, die tekst die kende ik wel. Maar nu moest ik dat woordje 

meezeggen: 

 
Dat kwam wel binnen. Ik weet nog dat ik zei: Maar kun je dat zo 
wel zeggen? Volgens de clubleider kon dat, want er stond niet 
zoiets als: 

 
Daar heb ik nog steeds zoveel steun aan. Het helpt mij in de tijden 
dat het meezit, maar het helpt mij ook in tijden van verdriet en van 
twijfel.  
Het geeft mij door alles heen de rust, dat ik mij niet in allerlei 
bochten moet wringen om volmaakt te worden. Dat lukt mij voor 
geen meter. Maar God geeft het aan ons in Zijn Zoon, Jezus 
Christus, die onze zonden op zich nam en die daarvoor zelfs stierf 
aan het kruis, om ons volmaakt te maken.  

Hij alles volbracht. 
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Dat is het wonder van Gods genade, waar ik mij keer op keer over 
verwonder en dat mij (stilletjes) steeds dat éne lied doet zingen:  

Pieter Willem Hulshof 

 
Woensdag 9 maart: Rebus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 10 maart: 

 
 

der foar inoar wêze 
gûle en laitsje  
wat jaan en nimme 
harkje nei inoar 
in krûpke en in dikke tút 
in hiel soad hâlde fan 
in hiel libben lang.  
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Vrijdag 11 maart: Gebed voor de zieken

Vader, geef hen de kalmte om te aanvaarden 
wat zij niet kunnen veranderen, 
de moed om te veranderen wat anders kan 
en de wijsheid om het verschil tussen beide te zien.

Zaterdag 12 maart: Nieuwe Liedboek 923: 2,3

Wil je wel geloven het begin is klein,
Maar het zal een wonder boven wonder zijn
Als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
Dan gebeuren wonderen om je heen.

Wil je wel geloven dat je vrede wint,
Als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
Groeit de liefde uit boven de haat.

ingezonden door Janke van der Hoek-de Jong

Zondag 13 maart: Johannes 12: 20-36
Een graankorrel in de aarde.

Steeds meer mensen willen Jezus 
leren kennen. Maar begrijpen ze 
wel Wie Hij is? En wat er gaat 
gebeuren? Want de weg die Jezus 
zal gaan is niet een glorieus 
succesverhaal! Jezus zal sterven en 
dat is voor hen
te begrijpen. Met het beeld van de 
graankorrel in de aarde legt Jezus uit dat zijn dood nodig is om 
leven voort te brengen. 
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Maandag 14 maart: De Vader zorgt voor ons. 
Twee teksten geven mij steun en richting ook in verdrietige tijden. 
God is trouw. 

od en zijn 

als ik de woorden niet kan vinden lukt het me wel in een lied. 

En deze tekst, die met me meegaat als ik moeilijke en spannende 

mee, van vallen en kwijtraken van de goede vliegrichting. Het is 
daarom goed door geloof en vertrouwen te mogen weten dat wij 
niet alleen gaan, maar dat God er is om onze vlucht te beschermen, 
ons te dragen en op te vangen met zijn vleugels. In Jezus is het 
verbond gesloten. De Vader zorgt voor ons, ook in deze moeilijke 
tijd van CORONA.
Deut. 32: 11 Zoals een arend zijn nest beschermt en boven zijn 
jongen zweeft, zo spreidde de HEER zijn vleugels uit en droeg zijn 
volk op zijn wieken.

Syarda van der Zee

Dinsdag 15 maart: De plek van het feest

zegt Dirk. Ik zie het al helemaal 
voor me! Slingers en ballonnen en 
confetti het wordt een knalfeest!

vraagt Willem. Tja, daar hadden ze nog 
niet over nagedacht.
Vorige week hebben jullie Dirk en Willem geholpen met een begin-
plan: waarom gaan ze feest vieren. Weet je nog waarom dat was? 
Schrijf het dan maar hier o

En nu dan een plek. Wat is een goede plek voor het geweldige
Paasfeest van Dirk en Willem. 

Een goede plek is ..
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Woensdag 16 maart: Samen 
 
Samen heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als dit jaar.  
Laten we de momenten dat we samen kunnen zijn daarom 
koesteren.  
Veel sterkte toegewenst. 

mw. J. van der Hoek-de Jong  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 17 maart: Slingers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Straks is het feest. Hoe leuk is 
dat? 
De slingers kunnen we alvast 
maken. Van stroken papier, van 
rondjes of van hartjes. 
Je kunt papier gebruiken of vilt. 
Maak er wat moois van. Succes! 
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Vrijdag 18 maart: Stil (Opwekking 695) 
 

Verberg mij nu onder Uw vleugels Heer. 
Houd mij vast in Uw sterke hand. 
 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed, 
dan word ik stil, U bent mijn God.  
 
Vind rust mijn ziel in God alleen. 
Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil. 
 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed, 
dan word ik stil, U bent mijn God 
 
Vader, U bent sterker dan de vloed, 
dan word ik stil, U bent mijn God, 
dan word ik stil, U bent mijn God. 

 

Ingezonden door Romkje en Lykele Zwanenburg 
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Zaterdag 19 maart: Voetstappen in het zand 
 

Ik droomde eens en zie 
ik liep aan 't strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, 
want ook de Heer liep aan mijn zij. 
 
We liepen samen het leven door, 
en lieten in het zand, 
een spoor van stappen; twee aan twee, 
de Heer liep aan mijn hand. 
 
Ik stopte en keek achter mij, 
en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugde, 
van diepe smart en hoop. 
 
Maar als ik het spoor goed bekeek,  
zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was, 
maar één paar stappen staan. 
 
Ik zei toen "Heer waarom dan toch? 
Juist toen ik U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 
op het zwaarste deel van mijn pad..." 
 
De Heer keek toen vol liefde mij aan, 
en antwoordde op mijn vragen; 
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
toen heb ik jou gedragen..." 
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Zondag 30 maart: Jes. 53: 1-11 en Joh. 12: 37-50 
De helper van God 
De profeet Jesaja had lang geleden al heel wat verteld over de 
helper van God. Hij zou iemand zijn die weet wat het is om pijn te 
hebben, om het moeilijk te hebben, iemand die door veel mensen 
wordt genegeerd. Maar wat de mensen niet begrijpen is dat die 
helper van God daar allemaal doorheen gaat om ons te helpen. Om 
de mensen die verdwaald zijn weer bij God te brengen. Door hem 
komt er vrede. Die helper, zegt Jezus, die ben Ik. 
 
Maandag 21 maart: De barmhartige automobilist 
Een automobilist ging te hard door de bocht. Hij verloor de macht 
over het stuur. De auto vloog uit de bocht, rolde over de kop en 
bleef op zijn zijkant in de berm liggen. 
Gelukkig waren er meer weggebruikers. De eerste automobilist zag 
het wrak in de berm en dacht:  
Een tweede automobilist zag het wrak en dacht: 

 En hij reed door. 
Een derde automobilist zag het wrak en hij stopte. Hij maakte foto s 
voor een sensationeel verhaal, dat hij aan zijn vrienden zou 
vertellen. 
Een vierde automobilist zag het wrak en stopte. Hij wrikte het 
verwrongen portier open en trok voorzichtig de zwaargewonde man 
naar buiten. Hij miste daardoor zijn afspraak en hij maakt zijn 
handen en kleren vuil. Hij moest ook nog eens blijven voor een 
politieverklaring. Wat een gedoe, zeg! Zou jij dat doen voor iemand, 
die je niet kent? 
 
Dinsdag 22 maart: Iets lekkers 
Nou hebben we al een reden voor een feest én 
een u nog de hapjes 
en drankjes 
een goed feest niet voorstellen zonder allemaal 
lekkers.  
Maar we doen het dit keer wel ánders. Geen 
chips en taart maar bijzondere hapjes. Want het 

 idee. Maar hij weet 
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Woensdag 23 maart:  
 
Het is twee jaar geleden dat ik voor het eerst naar een Henri 
Nouwen conferentie zou gaan. Samen met mijn schoonzus.  
 
Voor mij was Henri Nouwen een nog onbekende katholieke priester. 
Geboren in 1932 en gestorven in 1996. In de jaren tachtig is hij 
naar Amerika gegaan, heeft lesgegeven aan 
een universiteit. In 1992 heeft hij drie preken 
gehouden in de Christal Cathedral, bij velen 

 

zou gaan, kon ik op een avond niet in slaap 
komen en heb ik de eerste preek van Henri 
Nouwen gezien en beluisterd op YouTube.  
Ik werd diep van binnen geraakt door de eenvoud van zijn uitleg, 
het viel gewoon naar binnen.  

 
 

 
  

Henri tekende een streep op de flap-over en zette er twee jaartallen 
bij.  
1932 - en zeg maar 2010.  
Vervolgens tekende hij er een \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ zigzaglijn 
doorheen. 

 
Rommie en Henk Haarsma  (zie ook morgen, vervolg...) 

16 

Donderdag 24 maart:  (deel 2) 
 
Zo voelt het ook. Als je afhankelijk bent van wat er om je heen 
gebeurd, wordt je heen en weer geslingerd, zonder houvast. Het 
besef 
stormen en invloeden om je heen geen vat meer op 
je hebben. Je hebt vaste grond gevonden.  
Om dit vol te houden gaf Henri het advies om elke 
dag 10 minuten stil te gaan zitten.  

 

 

 
Dit heeft mij/ons geïnspireerd om een vast moment 
te zoeken voor dit advies. Tijdens het ontbijt luisteren we nu elke 

ontdekken wat het volgen van Jezus voor ons  betekent. Na de 
lezing uit de Bijbel volgt een uitleg van een predikant, afsluitend 
met een gebed. Binnen 10 min zijn we letterlijk en figuurlijk gevoed 
en gesterkt. Zo krijgt God de kans om ons te bemoedigen en toe te 
rusten voor een nieuwe dag. 

Rommie en Henk Haarsma 
 
Vrijdag 25 maart: Leafde 

 
Leafde kin brekke, 
mar mear noch meitsje 
dat minksen tegearre 
har lokkige wegen gean. 

 
Leafde is sykje, 
mar mear noch ûntdekke 
de blydskip fan trou, 
fan noait allinne stean. 

 
Leafde is stadichoan leare, 
begripe en witte, 
dat in libben fol leafde 
it meast weardefolle geskink 
oan in minske is. 
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Zaterdag 26 maart: Gebed 
 
Lieve God,  
Soms is het fijn als iemand onze hand vasthoudt. 
Als we iets een beetje spannend vinden, 
of als we niet zo blij zijn, 
dan is het fijn om niet alleen te zijn.  
Wij danken U, God,  
omdat U ons vasthoudt.  
Wat er ook gebeurt.  
Amen.  

(uit: Gezinsboekje Kind op Zondag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 27 maart: Joh. 15:1-8 
De ware wijnstok 
 
Vandaag lezen we over Jezus als de ware 
wijnstok. 
Om te kunnen groeien moeten druiventakken 
en druiven verbonden zijn met de wijnstok. Zo 
kunnen ook wij groeien en bloeien als we 
verbonden zijn met Jezus.  
Neem vandaag even de tijd om na te denken: 
Hoe ben jij, bent u verbonden met Jezus?  
 
Wanneer ervaar je die verbinding het meest?  
 
En als je je niet verbonden voelt met Jezus, hoe kun je die 
verbinding dan weer vinden?  

18 
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Dinsdag 29 maart: God wie der by! 
 

ha ik 12 jier ferlyn op Bali knokkelkoorts hân. 
Yn it sikehûs te Denpasar bin ik 12 dagen west mei Piety oan myn 
side. 
 
Op it slimst fan myn siik wêzen ha we ek contact hân mei ús  
foarmalige predikante. 

 
Der kaam sá in Frede oer my, in Himelse Frede,ik kin it net oars 
omskriuwe! 
Ik koe sitte en sels wat ite en drinke. 
Mar die Frede,dat wie sá bysûnder,dat bliuwt my altyd by, 
ek wannear de twivels der faak ek wol binne,dan tink ik hjir wer 
oan. 
It hat net vergeefs west,it jowt my altyd wer in hâldfêst yn myn 
libben! 

 
Fanôf dat moment gienen myn bloedwaarden omheech en begún 
de wei nei herstel!! 

Thea de Jong  Algra 
 

Woensdag 30 maart: Als er muren 
Als er muren voor ons staan, 
doe ons dan de gaten zien 
waar het licht doorheen valt, 
waardoorheen we verder kunnen kijken.  

 
Als er bergen voor ons oprijzen, 
doe ons dan de paadjes zien 
waar onze voeten kunnen gaan,  
waarlangs we verder kunnen komen.  

 
Als de mist ons overvalt, 
doe ons dan de kansen zien 
om stil te staan, stilte te voelen 
waarin we bij U kunnen komen.  

 
En God, misschien, 
als we moed hebben, 
help ons dan ze ook te maken: 
die gaten, die paadjes, die kansen. Amen 

Harmke Heuver 

20 

Donderdag 31 maart: Hoe God ons leven leidt 
 

´t Is vaak niet te verklaren 
hoe God de dingen doet, 
totdat je toch uiteind´lijk 
Zijn Vaderarm ontmoet. 
Hij troost je en bemoedigt 
als alles duister lijkt. 
Weet, wát ons ook ontmoedigt, 
Zijn liefde nimmer wijkt. 
 
Hij gaat soms wond´re wegen. 
Dan vragen wij ons af 
of Hij ons wel helpt dragen 
het kruis dat Hij ons gaf. 
Maar plots zien wij Zijn armen 
vast om ons heen gelegd, 
bemerken wij Zijn liefde, 
gelijk Hij heeft voorzegd. 
 
´t Is vaak niet te begrijpen 
hoe God ons leven leidt. 
Maar Hij weet alle dingen, 
kent onze levensstrijd. 
Hij laat ons nooit verzinken, 
hoe hoog de zee ook gaat 
en blijft ons, wát ook kome, 
dé Steun en Toeverlaat. 

 
Vrijdag 1 april:  Rebus 
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Zaterdag 2 april: Steun 
 
Op 17 januari 2020 overleed Yntze van der Hoek, de man van Janke van der 
Hoek. In dit stukje vertelt Janke, wat haar kracht gaf om verder te gaan. 
 
Voor het overlijden van Yntze had iemand uit de buurt aan mij 
gevraagd, hoe het zou zijn als één van ons beiden komt te 

et 
waar de ander dan is?  
Toen heb ik gezegd, dat het verdriet hetzelfde is. Of je nou wel of 
niet gelooft. Je gaat dan echt niet juichen. Maar als gelovige weet 
je wel, waar je met je verdriet naar toe kunt gaan. 
Toen ik alleen kwam te staan, heb dat ook echt ervaren. Het 
verdriet was heel groot en ook heel zwaar. Dat is nog steeds zo. Er 
zijn zelfs momenten geweest, dat het leven voor mij niet meer 
hoefde.  
En toch gaf God mij weer de kracht om verder te gaan. Om er te 
zijn voor mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ik 
bracht mijn verdriet in gebed bij God en dat hielp. Van onze God 
mogen wij onze hulp verwachten. In de rouwdienst heeft dominee 
in het gebed gevraagd, of de Here met ons mee wilde gaan. En dat 
deed de Here ook. Dat ondervind ik elke dag weer. 
Onze trouwtekst staat in 1 Petrus 5: 7: 

Die tekst staat ook op de steen van 
Yntze. En dat is echt zo. God zorgt voor mij en ook voor Yntze. Dat 
vraag ik ook wel eens aan God, of Hij voor Yntze wil zorgen. Maar 
dan denk ik altijd: Dat hoef ik helemaal niet te vragen, want dat 
doet God al. En toch doe ik dat, want dat geeft ook weer een stukje 
rust. 
O, als ik mijn geloof toch niet had, ik zou echt niet weten hoe ik er 
dan doorheen moest komen. Daarom ben ik in mijn verdriet ook 
dankbaar, dat God bij mij is. En ik ben helemaal dankbaar, dat Yntze 
in vol vertrouwen op God is heengegaan en dat hij wist waar hij 
naartoe zou gaan. Dat geeft ook heel veel steun. 

 
Janke van der Hoek  de Jong 
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Zondag 3 april: Spreuken 1: 20-33 en Joh. 3: 1vv 
Wat is wijsheid? Wie kun je werkelijk wijs noemen? Zijn dat mensen die 
alles weten, nooit een fout maken? Kunt u, kun je iemand noemen die 
volgens jou een wijs mens is?  
Jezus spreekt met Nicodemus. Nicodemus is nieuwsgierig maar begrijpt 
lang niet alles wat Jezus zegt. Hij zal blijken een wijs mens te zijn. Maar 
niet omdat hij zo geleerd is, een leraar van Israël zelfs. Hij is wijs want hij 
luistert, denk er over na en groeit.  
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Dinsdag 5 april: En toch...!

Met mijn oma heb ik als kind veel over geloof 
gesproken. Dat ging veel gemakkelijker dan met 
mijn ouders. Zij had een tegeltje aan de muur 
wat mij intrigeerde. Er stond alleen maar op: En 

Dat is waar het geloof over gaat, leerde zij mij. 
Toen ik een donkere tijd in mijn leven meemaakte, met veel zorg en 
twijfel waren het die woorden die mij optilden. 

Ook als we onszelf teleurstellen, God geeft ons niet op. 
Wat we ook meemaken, hoe donker het ook is, en toch is er hoop. 
Het zal niet donker blijven. Voor mij is dat de boodschap van Pasen 
zelf. Als er een deur dicht gaat open Christus een raam, of een 
nieuwe deur. Je kunt nog zozeer het gevoel hebben dat het nooit 
meer goed komt, altijd zal dat weer klinken: En toch... hou Ik van 
jou. 

Dingena Hasper

Woensdag 6 april: Muziek

Willem en Dirk hebben een beetje ruzie. 
Niet heel erg, een beetje. Want ze komen er 
niet uit, welke muziek er bij het grote feest 
past. 

e, je hebt pas 

En waar ze nog niet eens aan zijn 
toegekomen is: welke muziek dan? Welke 
liedjes passen er bij het grote feest wat 
gaat komen? 

Willen jullie ze weer helpen? Anders wordt 
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Donderdag 7 april: Ik wens je

Ik wens je tijd om gelukkig te zijn 
Elke dag word je aangereikt
als een eeuwigheid, om gelukkig te zijn!

Tijd is geen snelweg tussen de wieg en het graf, 
maar ruimte, om te parkeren in de zon!
Kijk naar de hemel en zing, 
omdat de zon gratis voor je schijnt. 

Geluk ligt altijd dichter dan je denkt. 
Er bloeien toch ergens kleine bloemen 
van vreugde op je weg. 

Vrijdag 8 april: Gebed om woorden

Wij bidden U om taal die ons bij elkaar brengt. 
Niet tot een wij dat er altijd al was
maar bij elkaar zoals we zijn: een gemeente vol verschillen. 
Wij bidden U om woorden van goede moed, 
geen vroom gebral dat de leegte vult,
de angst overschreeuwt, het verlies kleineert, 
maar stille, kleine woorden
voor hoop, liefde, goedheid.

Wij bidden U om woorden
die heel maken wat gebroken is
tussen geliefden, in gezinnen, onder vrienden. 
Woorden waarmee we elkaar de ruimte geven
om te zijn wie we zijn.
Broeders en zusters, kinderen van Eén Vader. 

God wij bidden U om taal,
om woorden die ons leren
te geloven wie U bent. 

(bewerking van een gedicht van Werner Pieterse)
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Zaterdag 9 april: Tot hiertoe heeft de Heer mij geholpen.  
 
Wanneer ik in een donkere periode ben, verlies ik wel eens de 
moed. Dan helpt het mij om mijn aandacht te richten op God. 
Teksten uit de Bijbel komen dan in mijn gedachten, zoals: Tot 
hiertoe heeft de Heer mij geholpen. 
1 Sam. 7: 12 Na afloop (van een overwinning op de 
Filistijnen...red.) plaatste Samuël tussen Mispa en Sen een 
steen en noemde die Eben-Haëzer. erklaarde hij, 

 HEER  
Ook liederen helpen mij dan.  
Een lied wat mij dan in gedachten komt is het lied wat mijn heit 
zong als hij het moeilijk had.  

 
 

 

 

Mw. I. Hoekstra  de Haan 
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Zondag 10 april: Palmzondag | Joh. 12: 12-19  
De hele wereld loopt achter Hem aan.  
Het zijn woorden van farizeeën, die de mensen zien juichen als 
Jezus Jeruzalem binnen komt. Van heinde en verre zijn mensen 
gekomen. Jezus wordt op handen gedragen. Maar Johannes vertelt 
tussen de regels door dat de mensen niet om de juiste redenen 
gekomen zijn. De opwekking van Lazarus is de belangrijkste reden. 
Een groot wonder. Ze willen meer zien! 
Ze zien nauwelijks dat Hij op een ezel binnen rijdt. En wat dat 
betekent ontgaat ze helemaal. Ze beseffen het pas achteraf. De 
Koning komt Jeruzalem binnen om het grootste offer te brengen 

 
 
 
 
 
Maandag 11 april: Uitnodiging 
 
Het is al bijna zover! Nog een paar 
dagen en dan is het Paasfeest! Dirk en 
Willem hebben álles klaar nu.  
Muziek, lekkere hapjes, een feest-plek 
en ze weten ook waar het feest over 
gaat. 

r heb je het al! Ze hebben nog niemand 
uitgenodigd!  

 
Jullie hulp is weer hard nodig! 
Maak maar een mooie 
uitnodiging voor het Paasfeest 
en stuur die (of geef die) aan 
iemand die je graag wilt 
meenemen naar het feest.  
Niet vergeten te vertellen waar 
het is en waarom het feest is!  
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Dinsdag 12 april: Zingen is dubbel bidden. 
 
Muziek, zingen, dat is voor ons heel erg belangrijk. In goede en 
moeilijke tijden.  
Zingen raakt soms dieper dan bidden, en als bidden even niet lukt, 
dan kun je altijd nog zingen.  
Niet kunnen zingen in de kerk vinden wij heel erg. Want liederen 
brengen geloof tot leven. Ze brengen ook herinneringen en mensen 
dicht bij.  
Bij de begrafenis van onze Melle hebben we lied 769 vers 1,4 en 6 
gezongen. En nog steeds als dat lied gezongen wordt, in onze Melle 
weer even bij ons. Zo helpt muziek ons door donkere tijden heen.  

 
Eens, als de bazuinen klinken 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, - 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan 
 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist ren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed!    

 
Jappie en Berber de Groot.  
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Woensdag 13 april: Gebed van een zieke 
 

Hoelang moet ik nog wachten, Heere? 
Hoelang hier nog liggen? 
Hoelang rijgen de dagen zich aaneen?  
Hoelang vergeet U mij? 
 
Het duurt al zo lang: 
de pijn, het isolement, de uitzichtloosheid. 
Ik voel me zo leeg, zo zonder hoop. 
Het is alsof alles in mijn leven afgebroken wordt. 
Anderen wil ik er niet steeds mee lastig vallen 
maar alleen red ik het ook niet.  
 
Hoor naar mij, God! 
Laat uw aangezicht over mij lichten. 
Vernieuw in mij het geloof dat ik niet uit Uw hand val.  
Laat me de hoop niet verliezen dat U komt.  
En geef me de liefde om niet verbitterd te raken.  
 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen.  

Marco Batenburg  
 
 
Donderdag 14 april: Witte Donderdag  
Joh. 13. De voetwassing voor de maaltijd.  
 
De tafel van samen, de tafel is gedekt,  
wij mogen komen eten en niemand wordt vergeten,  
de tafel van samen de tafel is gedekt.  
't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 

  
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.  
Dit brood houdt ons in leven, door God is het gegeven.  
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood  
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 
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De tafel van samen, de tafel van het goed,  
daar wordt de wijn geschonken en mondjesmaat gedronken.  
De tafel van samen, de tafel van het goed,  
daar vinden wij vrede, in overvloed. 

  
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.  
Hier durven wij te dromen dat alles goed zal komen.  
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest  
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

Eileen van Blerk 
 
Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag | De kruisiging.  
Johannes 18 en 19 
 
Gebed 
Wy binne yn de 40 dagen tiid 
Wy tinke yn it byzonder, Hear, oan Jo swiere striid. 
Meie wy yn dizze drokke tiid efkes stil stean 
en mei ús libben nei it krúshout gean.  
 
Ja, yn it paradys giet it mei us ferkeard 
en wy hawwe Jo betrouwen beseard.  
Wy as minsken wiene ut balâns. 
Mar yn Jo genede krigen we in neie kâns.  
 
Want Jo wienen mei ús lot begien.  
En haw foar ús in belofte dien.  
Nee, we koenen dit sels net dwaan.  
Troch Jo Soan woenen Jo it offer jaan.  
 
Sa steane wy as gemeente Goede Freed by Jo krús.  
Ja, Jo dienen dat allegearre foar ús.  
Heit dêrom binne wy stil.  
En flusterje dan Hear, it is Jo wil .  
Jo wolle opnei mei ús begjinne. 
In iepen grêf - de hoop mei it winne.  

Ingezonden door Janke van der Hoek  de Jong 
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Zaterdag 16 april: Stille Zaterdag | Paaswake. 
 
De leerlingen en vrienden van Jezus zitten bij elkaar. Het is een 

verdriet wordt afgewisseld met goede en hoopvolle herinneringen.  

van de schepping werkt toe naar dit moment. De wereld houdt haar 
adem in terwijl wij herinneringen en hoop met elkaar delen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 17 april: Paasmorgen | Joh. 20:1-18 

 is 
een opstandingslied. Het is een 
lied tegen beter weten in. In dit 
lied zingen we meer dan we 
weten, meer dan we kunnen 
zeggen. We zingen als het ware 
op onze tenen. En dat mag. Een 
visioen tegemoet. Zingen vanuit 
de diepte naar de weg omhoog. 
Het is ook een van de vele liederen die ons leert om de Schrift te 
lezen. Het is niet zo maar een verhaal van toen, ooit. Het is ons 
verhaal, het gebeurt aan ons en het gaat over onze toekomst, ons 
visioen. 
 

werkelijkheid in. En precies in die geest is de hele Schrift 
geschreven.
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De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

De rotsen die staan
Vanaf de dagen der schepping
Staan vol water, maar dicht.

De rotsen gaan open.
Het water zal stromen,

Het water zal tintelen, stralen,
Dorstigen komen en drinken.

De steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.

De steppe zal lachen en juichen.

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven:

Dode, dode, sta op,
Het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken,
Een stem zal ons roepen:

Ik open hemel en aarde en afgrond
En wij zullen horen.

En wij zullen opstaan
En lachen en juichen en leven.
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U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen,
Daald' een engel af,

Heeft de steen genomen
Van 't verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen,

die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen

Is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Gezegende paasdagen!


