
 
 
 
 
               

Deze map is samengesteld door de Zendingscommissie naar aanleiding van de 
40 dagen tijd met als thema ‘’Vergeten worden is ook een Ramp’’ in 2008. 
Deze map is in tweevoud gemaakt om de wachttijd zo kort mogelijk te maken in 
verband met omloop. 
 
De map is ook digitaal te bezichtigen via de website 
www.gerefkerkmarienberg.nl We hopen dat u veel leesplezier beleeft en er veel 
positieve kracht uit kan halen ook al is het soms allemaal niet even gemakkelijk. 
 
Nu het boek klaar is wil het niet zeggen dat we geen verhalen meer toevoegen, 
heb je een verhaal voor het boek kun je deze altijd in het voorportaal in de 
melkbus deponeren of per mail sturen naar adjaspers@zonnet.nl in word. 
Zo kunnen we het boek blijven vullen met nieuwe verhalen en blijft het ook  
Interessant om het voor een 2de keer mee te nemen om te lezen. 
Zo kan het een boek worden wat jarenlang door de Gemeente rouleert vol 
kracht en energie om elke dag weer het beste van ons boven te brengen. 
 
We hopen wel dat u het formulier heeft ingevuld zodat we weten waar de map-
pen zijn. Bent u dit vergeten dan graag de eerst volgende keer invullen op de 
lijst. 
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Ik zal er zijn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik zal er zijn, als je huilt 

Ik zal er zijn, als je mij nodig hebt 
Ik zal er zijn, als je valt 

Ik zal er altijd zijn.! 
 

 
Er strekt zich een weg uit en hij leidt naar het land  

waar je zo naar verlangt.  
Kijk niet om, wees niet bang, want Ik, Ik zal er zijn. 

Als jij je ellendig voelt en de moed wilt opgeven,  
val dan in vertrouwen op je knieën,  

dan is er een kracht, die met niets is te vergelijken,  
want Ik, Ik zal er zijn.  

Ik zal er zijn, je kunt het echt geloven,  
Ik zal er zijn, als de duivel je aanvalt.  

In beproevingen en verzoekingen zal Ik er zijn,  
dwars door het donker heen.  

Roep Mij slechts aan.  
Ik zal er zijn gedurende elke hartslag en ademhaling die Ik je geef.  

En als jij je zorgen maakt en niet meer verder kunt,  
kijk dan slechts omhoog,  

want Ik zal er zijn!  
Ik ben lang geleden diezelfde weg gegaan  
en die leidt naar waar jij zo naar verlangt.  

Kijk niet om, maar zie vooruit, want Ik, Ik zal er zijn! 



Verhaal 
 
Oké, een bak koffie genomen en nu dus maar begonnen met mijn verhaal.  Za-
terdag 23 februari stond al lang in mijn agenda. Deze dag zou ik met mijn zus 
naar de EO Vrouwendag in Zwolle gaan. Jaren geleden ben ik in Rotterdam voor 
het eerst geweest en dat smaakte altijd naar meer.  Met een kleine tweeduizend 
vrouwen ( inderdaad een geweldig kippenhok, wat een gekakel, geklets mag ik 
na deze laatste vrouwendag niet meer zeggen, vrouwen kletsen niet maar vra-
gen anderen naar hun mening door over hun zelf te vertellen …. ) tweeduizend 
vrouwen dus bij elkaar. Samen zingen, bidden ( we kunnen ook heel stil zijn ) en 
luisteren naar sprekers of spreeksters en gierend lachen om een cabaret groep 
die het thema wel heel aansprekend en herkenbaar neer zet. Een aanrader dus 
deze dag voor iedereen.  Het thema van deze laatste bijeenkomst was: Schuld-
gevoelens, oef !!! want … nog maar net een half jaar daarvoor mocht ik begin-
nen als groepsleerkracht. Dat betekent de hele week werken, met heel veel ple-
zier weliswaar maar minder tijd voor de kinderen. Waar is de balans en moest 
dit nu zo? Nou, ja, dat moet dus zo, als ik één keer Leiding heb ervaren dan vo-
rig jaar juni wel. ( Dat is niet de enige keer hoor, wanneer je elke dag tot je door 
laat dringen zijn er ontelbaar veel momenten maar moet ik ze wel zien en ook 
kansen willen grijpen, maar dit terzijde. ) Al drie jaar lang schreef ik brieven 
naar diverse scholen en plaatsen in het land met niet het resultaat van aangeno-
men worden, tot die ene keer dus. Telefoon van mijn schoonzusje met de mel-
ding dat ze een advertentie had gelezen en dat dat misschien wel wat voor mij 
was. Ik heb alle gegevens genoteerd op de achterkant van een vel schuurpapier 
want ik stond met verfkleren aan de slaapkamer van Manon ( onze oudste doch-
ter ) te verfraaien. Bellen ? al biddend en vragend toch maar het nummer inge-
toetst en een prettig en duidelijk gesprek gehad. Schrijven ? al biddend en vra-
gen ook die geschreven en gepost met gevouwen handen ( figuurlijk ). Nog-
maals bellen ? al biddend ook deze keer en toen vernam ik dat ik 1 van de 75 
kandidaten was …. Moet dit gaan lukken? Ja dus, als het de bedoeling is dat je 
ergens een taak krijgt dan krijg je die ook en natuurlijk had ik niet hoeven bellen 
of schrijven en dan was ik nog steeds in Ridderkerk werkzaam geweest denk ik 
maar toch …  Wat dit nu te maken heeft met schuldgevoelens? In Ridderkerk kon 
ik meer tijd met de kinderen door brengen. Op de EO vrouwendag hoorde ik ech-
ter dat er verschillende vormen van schuldgevoelens waren. Je kon terecht je 
schuldig voelen wanneer je iets fout had gedaan, dan moest je het goed maken 
en vergeving vragen. Je kon je ook onterecht schuldig voelen omdat je denkt dat 
je moet voldoen aan wat anderen van je willen of omdat je eigenlijk meer had 
willen doen dan wat je deed. Deze laatste vormen daar kon ik me wel in herken-
nen. Altijd tekort schieten, nooit genoeg doen en het altijd beter kunnen doen … 
dat alles mocht je bij Iemand brengen. Die Iemand die jouw tekortkomingen 
kent maar jou ook daar op die plek heeft gebracht en wanneer je je leven dan in 
Zijn handen wilt leggen en het daar ook wilt laten dan kun je nieuwe uitdagingen 
aan. Dan mag je biddend en danken geloven dat je leven hier op aarde zin heeft 
omdat Hij je heeft gemaakt, je heeft gekend en zoveel van je houdt dat Hij je 
lief heeft om wie je bent en niet om wat je bent of wat je hebt gedaan.  
We zijn die middag helemaal “vol” naar huis gegaan, een boek vol aantekenin-
gen, die ik nog wel eens moet overlezen maar ook met de wetenschap: ik mag 
er zijn omdat Hij mij heeft gewild, geweldig toch ? onvoorstelbaar groot !!! 
 
02-03-08. 
Hardenberg. 





Gebed 
 
 

God, 
wees als de wind in onze rug, 

die ons een zetje geeft 
in de goede richting, 

waardoor we ons 
gesteund voelen 

op de weg die we gaan. 
  

Wees onze steun en toeverlaat 
in tijden dat het ons  

niet voor de wind gaat 
en we moeten opboksen 
tegen krachten die ons 

omver dreigen te gooien. 
  

Wees in stille tijden bij ons 
als een windvlaag, 

die ons even aanraakt 
en onze gedachten verfrist, 
zodat we openstaan voor 
nieuwe perspectieven. 

Amen 



Verhaal 
Onbeschrijfbaar 
De wind giert krachtig en machtig langs mijn raam, alsof het mij 
wat wil vertellen. Ik kijk naar buiten en zie de wind in het rond 
dansen, het laat alles mee bewegen. Het is alsof de wind feest 
viert en het hele land viert mee. De bomen en 
planten bewegen mee op de maat van de wind. 
Verder is het stil buiten. Eigenlijk zouden wij 
mensen nu met z’n allen naar buiten moeten 
gaan, het feest van de wind mee vieren, want 
is het geen feest dat wij leven? Dat wij mogen 
wonen op deze aarde? God heeft ons het leven 
gegeven. God heeft ook de zorg voor de aarde 
aan ons overgedragen. Als het waait voel ik me 
gelukkig. Als ik dan buiten loop en de wind raast door mijn haren, 
dan kan ik al mijn gedachten mee laten vliegen met de wind. Ik 
word er leeg en rustig van, maar tegelijkertijd ook heel vrolijk. Het 
is dan alsof God heel dichtbij mij is, bij ons is. Overal zijn wonde-

ren om ons heen. Baby’s die geboren worden, bergen 
met sneeuw, de zon, de maan, de zee, rivieren, bo-
men, dieren, een mooi stukje landschap en nog heel 
veel meer! Het is onbeschrijfbaar en soms ook ontem-
baar. Daarin zie ik God. Je moet er de tijd voor nemen 
om het te ervaren en je moet er voor open staan. Wij 
mensen vinden ons zelf heel wat en we nemen vaak te 
weinig tijd voor God. We voelen ons groot, haast god-
delijk, wij beheersen de aarde, de dieren, de natuur.. 

Ten minste dat denken wij, maar dan komt er bijvoorbeeld een na-
tuurramp en blijkt maar weer hoe klein, nietig en niet machtig wij 
zijn. Wij kunnen het niet alleen. En dat is belangrijk om te weten. 
Als je God kent en hem wilt ontmoeten, ben je zoveel “machtiger” 
en wordt je wereld groter en opener. Sta er voor open om hem te 
ontmoeten, hem binnen te laten en je ziet dingen die je anders 
nooit zou zien. Ik ben van mening dat je elk moment van de 
dag wonderen kunt ervaren en daarmee de kracht 
van God. Open je ogen en zie en ervaar de 
kracht van God! Laten we dan nu allemaal 
mee dansen op het ritme van de wind, en 
laat je met de wind mee voeren naar on-
bekende, wonderlijke plaatsen… 
 
Marienberg, 2 maart 2008 



Gedicht 
 

Als het moeilijk wordt. 
 

Wees maar niet bang wanneer er tegenslagen komen:  
Juist dán ben Ik je zéér nabij;  

Ik wil Mijn liefde over je doen stromen. 
Mijn kind vertrouw je toe aan MIJ.  

Ik zal je helpen om je moeiten te dragen,  
want Ik droeg ook Mijn deel aan smart en pijn.  

Geef Mij je hand dan zal Ik je Helper zijn.  
Wees maar niet bang kind, want je zult Mij vinden 

wanneer je over ‘t water loopt, recht naar Mij heen.  
Je zult niet zinken: Ik beveel de winden 
en stil de storm. Ik laat je nóóit alleen.  

 





Verhaal 
Vaders liefdesbrief 
Mijn kind, 
Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je   (Ps.139:1) 
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat   (Ps.139:2) 
Alles wat je doet is bij mij bekend    (Ps.139:3) 
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld    (Mt.10:29-31) 
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld   (Gen.1:27) 
In Mij leef je beweeg je en is je bestaan    (Hand.17:28) 
Je bent uit Mij voortgekomen       (Hand.17:28) 
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al    (Jer.1:5) 
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit   (Ef.1:4) 
Je bent geen vergissing    (Ps.139:15) 
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek (Ps.139:16) 
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven    (Hand.17:26) 
Je bent prachtig gemaakt    (Ps.139:14) 
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder    (Ps.139:13) 
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd    (Ps.71:6), 
Mensen die Mij niet kenden, hebben geprobeerd Mij te  
vertegenwoordigen  (Joh.8:41-44) 
Ik ben niet ver weg en kwaad,  
want Ik ben de volmaakte liefde (1 Joh.4:16) 
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde   (1 Joh.3:1) 
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij mijn kind bent   (1Joh.3:1) 
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen   (Mt.7:11) 
Want Ik ben de perfecte Vader    (Mt.5:48) 
Al het goede dat je ontvangt, komt uit Mijn hand   (Jak.1:17) 
Ik geef je wat je nodig hebt   (Mt.6:31-33) 
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest   (Jer.29:11) 
Want Ik hou van je met een eeuwigdurend liefde   (Jer.31:3) 
Ik denk ontelbaar veel aan je   (Ps.139:17-18) 
En Ik zing een lied van blijdschap over je   (Zef.3:17) 
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen   (Jer.32:40) 
Want je bent mijn kostbaarste bezit   (Ex.19:5) 
Et mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen   (Jer.32:41) 
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien   (Jer.33:3) 
als je Mij met je hele hart zoekt zal je Mij vinden   (Deut.4:29) 
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven (Ps.37:4) 
Want Ik heb die verlangens in je gelegd   (Fil.2:13) 
Ik kan oneindig veel meer voor 
je doen dan dat je ooit kunt  
beseffen   (Ef.3:20) 
Ik ben diegene die je het meest 
aanmoedigt   (2 Thes.2:16-17) 
En ik ben ook de Vader die je 
troost in al je verdriet   (2 
Cor.1:3-4) 



Gebed. 
 

Er is zoveel te bidden Heer, 
pijn, verdriet en machteloosheid is er steeds weer. 

Sterk de artsen door Uw kracht, 
er wordt zoveel van hen verwacht, 
terwijl zij ook maar mensen zijn. 
Kom zelf Heer, met Uw medicijn. 

Geef dat wij mensen niet opstandig worden, 
maar dat we weten met zekerheid, 

de oplossing komt op Uw tijd! 
 

Amen. 





Verhaal 
 
Bijzondere ervaringen in mijn bijna 60 jarige leven! 
Je wordt geboren en als je wat groter wordt kom je in aanraking 
met de Bijbel, en natuurlijk wordt er na het eten steeds een ge-
deelte uit de Bijbel gelezen. Als je naar bed wordt gebracht leren 
vader en moeder je het kindergebed ik ga slapen ik ben moe. Als 
je wat ouder wordt ga je naar de Zondagschool en daar vertellen 
ze je alle verhalen uit de Bijbel in kinderlijke taal. En dan komt de 
tijd dat je niet meer naar de Zondagschool mag omdat je 12 jaar 
bent. De gewone kerkdiensten is best even wennen. Voor mij bete-
kende dit echter niet dat ik niet meer met plezier naar de kerk 
ging, maar soms vond je het een beetjesaai. Je ging met plezier 
naar de catechisatie de club etc, dit waren natuurlijk ook uitjes 
want anders mocht je niet zoveel. Bij het ouder worden werd je 
geloof soms best in de war gestuurd. Vaak door opmerkingen van 
oudere mensen anders denkend. Sommige mensen lieten je voelen 
dat als je Hervormd was je niet zo goed kon zijn om in de Hemel 
te komen, Gereformeerd dat was het en als je Vrijgemaakt was 
was je nog beter. Mijn Oma die bij ons thuis woonde was Vrijge-
maakt en omdat ze slecht ter been was ging ik vaak met haar mee 
ter ondersteuning. Ik vond het daar erg saai, daar was geen Zon-
dagschool of Kindernevendienst. Neen, stil zitten en luisteren naar 
Gods woord. Toch heb ik ook dat niet als onprettig ervaren . Om je 
heen was genoeg te beleven. Kinderen speelden met autootjes of 
iets anders, maar ze moesten wel mee dat hoorde gewoon zo. 
Maar thuis verder ben ik beslist niet zo opgevoed. Ik ging graag 
naar de Kerk, maar als ik een keer thuis wou blijven mocht dat en 
werd er niet over gezeurd. In mijn huwelijk was er meer druk op 
mijn geloofsleven. Mijn man was heel streng synodaal opgevoed 
en dat was beslist twee keer naar de kerk. Op zondag dit niet en 
dat niet. Maar ja je neemt wat van elkaar over. 
Ik ga nog steeds elke zondag twee keer naar de kerk, ook met ple-
zier maar kijk tegen vele dingen heel anders aan. Kan met onze 
kleinkinderen fijn praten over hun geloofsbeleving. 
Ga vaak met hen mee naar bijzondere diensten bv. Praisediensten 
in Den Ham of bijzondere diensten voor jongeren in de Baptisten 
gemeente van Westerhaar bv. Met Gospelhard rock. 
Ik vind het allemaal geweldig, hier wordt mijn geloof rijker van. 
Heb geleerd blijmoedig te leven met veel vertrouwen in de toe-
komst ook voor onze jongeren is er vast veel goeds weg gelegd. 
 
12-04-08 
Beerzerveld. 



Gebed 
 
 

IERSE ZEGENBEDE 
 

De Heer zij voor je om je de goede weg te wijzen. 
De Heer zij naast je om je in de armen te sluiten  

en je te beschermen. 
De Heer zij achter je om je te bewaren voor valsheid. 
De Heer zij onder je om je op te vangen als je valt. 

De Heer zij in je om je te troosten als je verdrietig bent. 
De Heer zij om je heen om je te verdedigen. 

De Heer zij boven je om je te zegenen. 
Zo zegene je de algoede God. 

 





Verhaal 
 

Wat heeft gebed voor onze kinderen eigenlijk voor nut gehad? 
 
Wij hebben onze kinderen gelovig opgevoed. Nu ze (bijna) volwas-
sen zijn hebben twee van hen min of meer afgehaakt. De oudste 
woont samen, de tweede brengt niet veel van haar studie terecht, 
ze feest meer dan dat ze studeert. Waar ik mee worstel is wat het 
nou betekent dat God trouw is en onze gebeden verhoort. We heb-
ben zo voor onze kinderen gebeden en doen dat nog, maar het 
heeft zo weinig resultaat gehad. Wat voor zin heeft bidden dan? 
 
Veel christenouders worstelen met deze vraag. Een paar overwe-
gingen:Wie kinderen opvoedt, weet dat ze op een dag uitvliegen. 
Diep in je hart verwacht je, dat zij dezelfde kant uitgaan als waarin 
je ze voorging. Je wilt ze voor kwaad behoeden, maar helaas hoort 
bij volwassen worden dat kinderen soms wat ‘vrij’ oriënteren. 
Dat wil echter niet zeggen, dat God gebeden niet heeft gehoord of 
zal verhoren! Soms neemt God meer tijd om aan onze kinderen te 
‘boetseren’ dan wij zouden willen. 
Laat dan het touwtje maar uit de brievenbus hangen, zodat ze we-
ten ‘al zijn mijn ouders het in een aantal dingen niet met mij eens, 
toch kan ik altijd bij ze terecht’. Als onze ‘oudertrots’ een deuk op-
loopt, moeten we niet in paniek ra-
ken, hoe pijnlijk dat ook is. Ook 
aan ouders moet geboetseerd wor-
den! Als kinderen gaan samen wo-
nen of andere keuzes in hun leven 
maken die ouders verdriet doen, 
hoeft dat niet te betekenen dat ze 
God voorgoed hebben losgelaten. 
Als ze aan hun ouders maar wel 
zien, dat gehoorzaamheid aan God, 
houvast in het leven geeft. 
Catherine Marschall heeft eens ge-
schreven: ‘kinderen zijn net als eie-
ren. We mogen ze uitbroeden(voor 
hen bidden), maar wat er uitkomt, 
is in Gods hand. God hoort en ver-
hoort op Zijn tijd en wijze. Dat mag 
ons innerlijke rust en vrede geven 
en uitdagen om te blijven bidden en 
vertrouwen! 



Gebed 
 
 

Gebed om vertrouwen. 
  

 Lieve God, 
 Vaak is het leven zo verwarrend 

 en doet het zoveel pijn. 
 Vaak begrijp ik niet waarom alles 

 gaat zoals het gaat. 
 Daarom bid ik U: Laat mij stil worden van binnen, 

 voelen, waar Uw stem tot mij spreekt. 
 Als ik dat punt van rust binnenga, 

 dan zal ik het weer weten:  
 Dat Uw nieuwe wereld dwars door het donker heen  

 geboren wordt en dat er niets, 
 maar dan ook niets toevallig is, 

 omdat alles past in Uw plan. 
 Laat mij de weg vinden tot in het hart van dat weten 

 en vervul mij met warm vertrouwen in U! 





Verhaal 
 

Geloven is voor mij hetzelfde als vertrouwen in de toekomst. 
Een voorbeeld is, 7 jaar geleden moest ik een grote operatie  

ondergaan, eerst zag ik er als een berg tegenop, maar op de dag 
van opname ben ik er rustig na toe gegaan, 

Ik kreeg er gewoon kracht voor. 
David zegt ergens in de psalmen:  

met mijn God spring ik over een muur. 
Ik kan mij daarin wel goed in vinden. 

Ik geloof dat er door Jezus en opstanding  
een nieuw leven is na dit aardse leven. 

Maar ik heb wel mijn vragen, ik werd genezen van kanker maar 
vier van mijn collega’s niet. 
Ik denk vaak aan het lied,  

wat de toekomst brengen moge mij geleid des heren hand. 
 

20-03-08 
Diffelen. 





Gebed 
 
 

HEER, MAAK MIJ EEN WERKTUIG VAN UW VREDE 
 

Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: 
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, 

dat ik vergeef waar men elkaar beledigt, 
dat ik verenig waar men strijdt, 

dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst, 
dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt, 

dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst, 
dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is, 

dat ik vreugde breng waar leed woont. 
 

O Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word, 
maar dat ik troost breng, 

niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta, 
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb. 

 
Want wie geeft, ontvangt, 

wie zich zelf vergeet, die vindt, 
wie vergeeft, hem wordt vergeven 

en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven. 
Amen. 





Gedicht 
 

Thuiskomen. 
 

 Dat thuiskomen is erg, o God, 
 mijn huis is zo verlaten. 

 Steek ik de sleutel in het slot, 
 dan kan ‘k de stilte haten. 

 
 ‘k Was op visite deze dag, 
 ze hebben me verwend. 

 Ik voel dat ik niet klagen mag, 
 ’t verdriet is U bekend. 

 
 

 Maar steeds is er dat lege huis, 
 waar hij me niet meer wacht. 

 Ach, elk mens heeft zijn eigen kruis, 
 elk mens zijn eigen klacht. 

 
 “Mijn kind, zeg Mij al je verdriet, 

 Ik heb Mij niet vergist. 
 Echt, ik begeer je tranen niet, 

 Ik weet dat je hem mist. 
 

 Steek je de sleutel in het slot,  
 denk dan, ‘k ben niet alleen. 

 De eerste die mij groet, is God, 
 want Hij ging nimmer heen. 

 
 

 Eens kom je Thuis, waar hij ook is, 
 Ik kom je Zelf wel halen. 

 Dàt Thuiskomen, kent geen gemis, 
 Thuis in des hemels zalen”. 





Verhaal 
 
Zomaar een vraag: “Wat doet het geloof met mij?” 
 
Best moeilijk om dit in een paar woorden op papier te zetten. 
Toch zal ik het proberen……Het geloof is de leidraad in mijn leven. Vaak denk 
ik bij dingen die ik moeilijk vind, wat zou Jezus doen in dit geval? Meestal 
weet je dan het antwoord wel, maar is het wel moeilijk om het zo te doen…. 
als je het dan toch doet geeft het wel een goed gevoel! 
Het is ook zo bijzonder dat je als Christen altijd vergeving voor je zonden mag 
vragen, dat je weet dat God daarvoor Zijn eigen Zoon naar de aarde heeft ge-
stuurd om ons tot voorbeeld te zijn en te lijden en te sterven voor ons zondi-
ge mensen! Wat een offer heeft Jezus gebracht! En dan komt daarna het gro-
te feest van Jezus opstanding! Het geloof doet veel met mij, zonder zou ik 
niet meer kunnen, ik kan er kracht uit putten. Ook kan ik er soms zo maar 
ontzettend blij en dankbaar voor zijn! 
Bijvoorbeeld als ik door de bossen van Beerze fiets, dan besef ik dat God deze 
prachtige natuur voor ons gemaakt heeft, daar kan ik heel erg blij en dank-
baar van worden, zelfs tot tranen toe geroerd…! Zit ik op de fiets zo maar in-
eens te danken…. en besef dan ook dat we daar zuinig mee om moeten gaan! 
Ik ben ook dankbaar voor mensen die anderen eens een compliment geven, 
want dat doen we met z’n allen veel te weinig….daar kan ik ook ontroerd door 
worden. Negatieve kritiek wordt zo snel gegeven. Ook ben ik heel dankbaar 
voor al die lieve mensen om mij heen, en dat zijn er nogal wat…ieder op zijn/
haar eigen wijze uniek! In moeilijke tijden kan ik ook niet zonder mijn Hemel-
se Vader, heb Zijn kracht en liefde dan heel erg nodig. Zelf ervaar ik dat als ik 
hier om bid, God me dit ook geeft. Vaak gebeurt dat ook via andere mensen…
Als ik iets moet doen waar ik erg tegenop zie, dan ga ik op mijn knieën en 
bidt of God met Zijn Geest in mij wil werken en mij wijsheid en de juiste 
woorden wil geven om anderen te benaderen. Het voelt dan, dat ik niet alleen 
ben, ik voel me dan rustiger en gesterkt! 
De ene keer is dit wel sterker aanwezig dan de andere keer. Ik heb het idee 
dat ik mijn geloof meer uit moet dragen naar anderen, maar daar heb ik wel 
eens moeite mee. Met gelovige mensen erover praten is niet moeilijk, maar 
bij niet gelovigen ligt dat anders…. Zelf denk ik dat je met je geloof bezig 
moet blijven, dat je niet moet denken: “ het is wel goed zo” en er verder geen 
energie in steken. Volgens mij kun je in je geloof altijd groeien, jong of oud, 
maakt niet uit….. en je kunt heel veel van elkaar leren, door in gesprek te blij-
ven hierover en elkaars mening te respecteren. Voor mij is het heel belangrijk 
om nooit te vergeten dat God door mij wil werken (hier moet ik dan ook om 
blijven vragen) en niet moet denken dat ik het zelf allemaal kan! Ik ben ge-
neigd om dingen voor mezelf op te lossen of te verwerken, terwijl het zoveel 
rust en kracht geeft om het bij God neer te leggen en Hem daarvoor wijsheid 
en kracht te vragen. Daarvoor zijn stiltemomenten in mijn leven heel belang-
rijk, blijven “praten”met mijn Hemelse Vader! Hem ook vragen of Hij voor an-
deren wil zorgen, vooral voor mensen die hier zelf niet om vragen…. Het is 
nog een heel verhaal geworden, maar dit doet het geloof met mij! 
 
03-04-08. 
Marienberg 





Verhaal 
 
Mijn Geloof 
 
Het werd me gevraagd om te vertellen hoe ik in mijn geloof stond 
en of ik misschien een bijzondere gebeurtenis had meegemaakt, 
naar mijn idee heb ik dat wel. 
Ik ben naar een gebed en genezingsdienst geweest van Jan Zijl-
stra, wat ik daar meemaakte vond ik erg bijzonder. 
Hoe enthousiast alle mensen daar waren en die liedjes die er wer-
den gezongen waren ook erg mooi! 
Maar de dienst heet niet voor niets een gebed en genezingsdienst, 
onder de dienst door werden er mensen genezen! 
Echt heel erg bijzonder, niet allemaal tegelijk, sommige mensen 
voelen pas naar een paar weken dat ze zich beter voelen. 
Maar ook mijn zusje mocht naar voren omdat ze last had van een 
spastische darm. 
Toen ze aan de beurt was werd er met haar gebeden. 
Echt heel erg mooi om te zien, vooral omdat ik wist waar mijn zus-
je last van had. 
Ik hoopte heel erg dat God iets met haar zou doen! 
Als ze last had van haar buik was dat nooit leuk om te zien vooral 
omdat je er niets tegen kunt doen, daarom hoopte ik dat God haar 
daarvan zou genezen. 
Toen zij later weer terug kwam vertelde ze dat ze een warme gloed 
had gevoeld toen er met haar gebeden was, een heel mooi teken 
maar toch wel een beetje vreemd. 
Maar tot op de dag van vandaag heeft zij gelukkig nooit weer last 
gehad van haar spastische darm. 
 
Ik ben van kinds af aan al opgegroeid met het geloof. 
Ik ga meestal elke zondag wel naar de kerk maar niet altijd naar 
de Sionskerk. 
Ik vind het ook leuk om andere diensten mee te maken, gewoon 
omdat de diensten in elke kerk weer anders zijn. 
Maar soms sla ik ook wel een keer een zondag over omdat ik het 
ook wel fijn vind om is uit te slapen naar een drukke week werken. 
Ik vind het wel fijn om te geloven maar soms ook wel moeilijk, het 
valt niet mee als dierbare mensen overlijden. 
Ik hoop zo genoeg verteld te hebben over mijn geloof. 
 
10-04-08. 
Beerzerveld 





Verhaal 
 
Elke ochtend bedenk ik dat God zegt:  
Goedemorgen hier spreekt je Vader.  
Vandaag neem Ik al je problemen voor Mijn rekening.  
Onthoud alsjeblieft goed dat Ik daarbij je hulp niet nodig heb. 
  
Mocht de duivel je toevallig opzadelen met een situatie die je niet 
aankunt, probeer dan niet die toch zelf op te lossen.  
Doe hem maar gewoon in de KVJ (Klussen voor Jezus)- postbak.  
Hij zal behandeld worden op Mijn tijd, niet de jouwe.  
 
Ligt het probleem eenmaal in deze bak, laat het dan daar en pro-
beer niet het er weer uit te halen.  
Vasthouden of eruit halen, vertraagt de oplossing van je probleem.  
Als het een situatie is die je wel aankunt, vraag Mij dan om raad.  
Dit om zeker te weten dat je de juiste oplossing hebt gekozen.  
 
Omdat Ik sluimer noch slaap, hoef jij niet wakker te liggen.  
Ontspan je dus maar.  
En als je Mij nodig hebt, dan ben Ik maar een gebed bij je van-
daan. 
 
Beerzerveld. 
19-08-08 





Verhaal 
 

Zoektocht naar jezelf. 
 

Een zoektocht naar jezelf, 
een zoektocht door dit leven, 
ben je wel de moeite waard? 

Heb je iets weg te geven? 
Kun je iets betekenen voor je medemens? 

Of heb je daar de kracht niet voor, 
en lijd je zelf intens? 

 
Een zoektocht naar jezelf 

Een zoektocht door dit leven 
Een minderwaardigheidsgevoel, 

gekrenkt of lamgeslagen? 
Ziekte, pijn of ander leed, 

je hebt het maar te dragen! 
Je vindt jezelf niet goed genoeg, 

niet waardig of niet wijs. 
Dan wordt het tijd om op te staan, 

ga op ontdekkingsreis! 
 

Ontdek dat jij jezelf mag zijn, 
met fouten en gebreken! 

Want God heeft jouw geschapen, 
geschapen naar Zijn beeld, 

Je kreeg van Hem talenten en gaven toebedeeld. 
Heb moed om er iets mee te doen, 

deel uit en je zult merken, 
hoe waardevol een mens kan zijn, 

een ander kan versterken! 
 

Een luisterend oor, een schouderklop, 
’t zijn kleine zonnestralen, 

waaruit Gods grote liefde blijkt, 
op mensen neer te dalen! 

Hij geeft je kracht om door te gaan, 
te werken op deez’ aard. 

Voor Hem ben jij bijzonder......, 
voor Hem ben jij  “GOUD WAARD”!! 



Gedicht 
 

WEES NIET BEZORGD  
 

Wees niet bezorgd kind, voor de dag van morgen,  
heeft iedere dag niet aan zijn kwaad genoeg?  

Laat elke dag maar voor het zijne zorgen,  
voor ‘t kwaad van morgen is ‘t vandaag te vroeg.  
Wees niet bezorgd, zie hoe de bloemen bloeien,  

zie hoe ze wiegen in de lentewind,  
zou God zich met de bloemen wèl bemoeien,  

en niet meer zorgen voor Zijn eigen kind?  
Wees niet bezorgd, hoor hoe de vogels zingen,  

God zorgt zelfs voor de mussen in de goot,  
zou Hij dan niet vèr boven alle dingen 

Zijn kinderen willen bijstaan in hun nood?  
Wees niet bezorgd, God zal ons nooit beschamen.  

Verdoe geen tijd met bang gelamenteer.  
God is getrouw! Zijn woord is ja en amen.  
Wees niet bezorgd, verlaat je op de Heer!  






