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Leve het leven?! 
Dit seizoen gaan we de Tuin vol Verhalen in met een vraagteken, een uitroep- 
teken en de woorden ‘Leve het leven?!’ Dit thema ontstond ‘vóór corona’ en we 
hebben ons afgevraagd of we het in deze tijd konden laten staan, een tijd die 
gekleurd is door beperkingen en de dreiging van een al dan niet opkomen van 
een volgende golf. Is het dan wel gepast om zo’n enthousiast thema te kiezen? 
We denken van wel. Juist alle beperkingen en dreigingen laten zien hoe kostbaar 
het leven is dat we uit handen van onze Schepper mogen ontvangen. Er zal alle 
ruimte zijn voor de vraagtekens, maar ook voor verwondering van dit geschenk. 
Onze opdracht is dat de invulling van ons leven uiteindelijk een loflied op de 
Schepper mag zijn. Elke omstandigheid is hiervoor geschikt, dus ook deze tijd. 

 
Bijbel en je gewone leven 
Het jaarthema sluit aan op het afgelopen jaar, waarin we bezig zijn geweest 
met wie we zijn als kerk. Een punt dat naar voren kwam tijdens de gesprekken 
van het gemeentebreed beraad was dat velen het moeilijk vinden om een link 
te vinden tussen de bijbel en het gewone leven. Dit seizoen wil daar behulp- 
zaam bij zijn. De zeven bijbelgedeelten raken allerlei aspecten van het gewone 
leven: Psalm 104 bezingt de schepping en onderwerpen als duurzaamheid en 
rentmeesterschap klinken dan al snel. Hoe zorgen wij, voor zover het van ons 
afhangt, dat we vol zorg met Gods goede schepping omgaan? Ruth 1 geeft een 
inkijkje hoe een Israëlitische en een Moabitische samen optrekken. De verbon- 
denheid in God en met elkaar is sterker dan de verbondenheid met het eigen 
volk. Dit verhaal schuurt langs onze multiculturele samenleving en de spannin- 
gen die daarin zijn. In Habakuk 3 vinden we een profeet die beeft onder alle 
tegenspoed en desondanks zal jubelen voor de God die hem redt. Als iemand 
die alles verliest zo’n bron van kracht in God vindt, dan mag ons dat inspireren 
in tegenspoed. Hooglied 8 bezingt een andere geweldige kracht in het leven: de 
liefde. Dat alleen al maakt het leven ontzettend mooi en waardevol. En tege- 
lijkertijd kunnen mensen daarin juist ook heel erg gekwetst worden of bij het 
ontbreken ervan zich ontzettend eenzaam voelen. Met Prediker 12 klinkt een 
stem die het ouder wordende leven beschrijft. Op een prachtige manier be- 
schrijft de Prediker de beperkingen die opdoemen bij het ouder worden. Hoe  
ga je voor Gods aangezicht er mee om als ‘het allemaal minder wordt’? En is 
‘minder worden’ het enige perspectief? Via Marcus 8:27-9:7 roept Jezus ons op 
om ons eigen leven los te laten, zijn kruis op te nemen en zo het leven te 
vinden. Dit raakt iedereen. Wie zijn eigen leven wil vasthouden, zal alles 
verliezen. Wie het zal loslaten, zal het leven vinden. Het is zo spannend om die 
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sprong te durven maken. Efeziërs 3:14-21 is een lofprijzing op God, die de 
gemeente geeft als middel om de hoogte, diepte, lengte en breedte van de 
liefde van Christus te leren kennen. En dan gaat het niet om de gedroomde, 
ideale gemeente, maar gewoon om onze eigen gemeente. Dat doet je anders 
kijken naar de mensen met wie je in de gemeenschap optrekt. Veel aspecten 
van het leven komen via deze verhalen naar voren en we hopen dat dit helpt 
om bijbelgedeelten meer met uw/jouw eigen leven te verbinden. 

 
Een mooi en gezegend seizoen toegewenst met de Tuin vol Verhalen. 

 
Namens de pastores, 
ds. Ina Veldhuizen 

 

Leve het leven (Jan van Opbergen) 

Leve het leven, 
meer dan slaafs bestaan. 
In het licht geheven 
uit de dood vandaan, 
vieren wij de dromen 
aan ons doorverteld, 
dat de dag zal komen 
van verstoord geweld. 

Leve het leven: 
’t uur van vrijheid slaat. 
Leve het lieve leven 
dat de dood weerstaat. 

Leve die treuren 
arm en klein van geest. 
’t Staat nu te gebeuren 
dat de pijn geneest 
van wie werd geslagen, 
vervolgd en onderdrukt. 

 

Na de nacht zal ’t dagen 
opstanding gelukt. 
Lang zal hij leven, 
die verrijzenis vindt. 
Leve lang het leven 
dat vandaag begint. 

 
 

 

Muziek 
Viva la vida (Coldplay): https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE 

https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE
http://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE
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Een andere voorkant 

Het is zomaar opeens ontstaan, het idee van een andere afbeelding op de voor- 
kant. Niet dat er iets mis is met het prachtige en veelzeggende schilderij van 
Tony Nwachukwu, dat in alle voorgaande jaren voorop het boekje stond en dat 
ook in alle vier de kerken aan de muur hangt, maar soms wil een mens weer 
eens iets anders. We zagen ergens een foto van een boek dat in een tuin lag en 
het idee was geboren: een foto van een bijbel die in een tuin ligt past precies bij 
‘een Tuin vol Verhalen’. En omdat het deze keer een ‘werkboekje’ is geworden, 
vonden we een bijbel in een moestuin wel toepasselijk. 
Gelukkig zijn er genoeg gemeenteleden met een aardige moestuin en omdat 
Annie Overveld goed kan fotograferen, hebben we haar gevraagd om foto’s te 
maken voor en van ‘een Tuin vol Verhalen’. Ze heeft heel wat plaatjes gescho- 
ten en wij hebben daaruit een mooie gekozen. 

Misschien denk je nu wel: ‘Leuk idee om foto’s te maken van een tuin waarin 
een bijbel opengeslagen ligt, dat kan ik ook’. Ga vooral je gang, leef je uit in de 
tuin, en zet je plaatjes op de Facebook-pagina van de PGD of stuur ze naar één 
van de voorgangers. En misschien gaan we ze dan wel een keer afdrukken en 
ophangen in één van de kerken, of in alle kerken, of... 
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Psalm 104  
1Prijs de HEER, mijn ziel. 
HEER, mijn God, hoe groot bent u. 
Met glans en glorie bent u bekleed, 
2in een mantel van licht gehuld. 
U spant de hemel uit als een tentdoek 
3en bouwt op de wateren uw hoge zalen, 
u maakt van de wolken uw wagen 
en beweegt u op de vleugels van de wind, 
4u maakt van de winden uw boden, 
van vlammend vuur uw dienaren. 
5U hebt de aarde op pijlers vastgezet, 
tot in eeuwigheid wankelt zij niet. 
6De oerzee bedekte haar als een kleed, 
tot boven de bergen stonden de wateren. 
7Toen u dreigde, vluchtten zij weg, 
toen uw donderstem klonk, stoven zij heen: 
8naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen, 
naar de plaatsen die u had bepaald. 
9U stelde een grens die zij niet overschrijden, 
nooit weer zullen zij de aarde bedekken. 
10U leidt het water van de bronnen door beken, 
tussen de bergen beweegt het zich voort. 
11Het drenkt alles wat leeft in het veld, 
de wilde ezels lessen er hun dorst. 
12Daarboven wonen de vogels van de hemel, 
uit het dichte groen klinkt hun gezang. 
13U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen, 
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar: 
14gras laat u groeien voor het vee 
en gewassen die de mens moet verbouwen. 
Zo zal hij brood winnen uit de aarde 
15en wijn die het mensenhart verheugt, 
geurige olie die het gelaat doet stralen, 
ja, brood dat het mensenhart versterkt. 
16De bomen van de HEER zuigen zich vol, 
de ceders van de Libanon, door hemzelf geplant. 
17De vogels bouwen daar hun nesten, 
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in hun kronen huizen de ooievaars. 
18De hoge bergen zijn voor de steenbokken, 
in de kloven schuilen de klipdassen. 
19U hebt de maan gemaakt voor de tijden, 
de zon weet wanneer zij moet ondergaan. 
20Als u het duister spreidt, valt de nacht, 
en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. 
21De jonge leeuwen gaan uit op roof, 
brullend vragen zij God om voedsel. 
22Bij zonsopgang trekken zij zich terug 
en leggen zich neer in hun legers. 
23De mensen gaan aan het werk en arbeiden door tot de avond. 
24Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. 
Alles hebt u met wijsheid gemaakt, 
vol van uw schepselen is de aarde. 
25Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. 
Daar wemelt het, zonder tal, van dieren, klein en groot. 
26Daar bewegen de schepen zich voort, 
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen. 
27En allen zien ernaar uit dat u voedsel geeft, op de juiste tijd. 
28Geeft u het, dan doen zij zich te goed, 
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd. 
29Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, 
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, 
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren. 
30Zend uw adem en zij worden geschapen, 
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. 
31De luister van de HEER moge eeuwig duren, 
laat de HEER zich verheugen in zijn werken. 
32Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft, 
hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit. 
33Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, 
een lied voor mijn God zolang ik besta. 
34Moge mijn lofzang de HEER behagen, 
zoals ik mijn vreugde vind in hem. 
35Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen, 
onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. 
Prijs de HEER, mijn ziel. Halleluja! 
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Om te doen 
 
Zelf een psalm schrijven 
De dichter looft God vanwege de wonderen die hij in de natuur ziet. Maak je 
eigen psalm. Begin met een lofprijzing. Benoem vervolgens wat je in de natuur 
opvalt. Eindig met een lofprijzing. 

Jaap Stuurwold verwoordde Psalm 104 als volgt: 
 

Uw rijkdom 
Lichtend is uw spoor. 
Uw schepping leeft. 
De aarde wordt een tuin, 
oase voor mens en dier. 
Een plek om thuis te zijn. 
Uw machtige stem 
doet stormen stillen. 
Het water komt tot rust. 
Jubelend scheren vogels 
op vleugels van de wind. 
Een bron van vreugde. 

Verder dan het oog 
wemelt het in zeeën, 
krioelend leven. 
Gij stelt de maan 
als baken voor de nacht. 
De zon begroet de dag. 
Uit uw rijkdom 
zegent gij de arbeid. 
Wijs is wat God doet, 
Luisterrijke werken. 
Loof hem, mijn ziel. 

 
 
 

Natuurlijk, een wedstrijd 
Op 12 maart is de wedstrijd ‘Natuurlijk’. Vanaf nu tot dan heb je de tijd om 
zoveel mogelijk planten, bloemen en bomen te leren kennen in je omgeving. 
Kom je een plant, boom en bloem tegen die je niet kent, 
fotografeer deze en zoek uit welke Nederlandse naam deze 
plant, boom of bloem heeft. Op deze manier ga je van alles 
uit de schepping in je eigen omgeving leren kennen. 
Op (of rond) 12 maart is er een wedstrijd waarvoor alle deel- 
nemers hun digitale foto’s inleveren. Met behulp van die 
foto’s zal er een quiz gehouden worden. Wie de meeste 
planten, bomen of bloemen herkent, die wint. 
Apps die je hierbij kunnen helpen zijn Obsidentify, Plantsnap of Plantnet. 
Hoe word je een deelnemer? Heel simpel, door je aan te melden bij: 
inaveldhuizen@gmail.com. Iedereen van 0 - 100 jaar mag meedoen. 

mailto:inaveldhuizen@gmail.com
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Biblejournaling 
Biblejournaling is een vorm van bijbellezen waarbij je 
de woorden die je leest op een creatieve manier ver- 
werkt. Dit kan door middel van waterverf, acrylverf, 
stempels, washitape, stickers, gelatos, fineliners et- 
cetera. 
De woorden blijven beter hangen als je ze niet alleen 
leest of hoort, maar er ook iets creatiefs mee doet. 
Aan de slag: 
- Kies één van de tekstgedeelten uit die in deze Tuin 

vol Verhalen staat. 
- Lees het gedeelte en onderstreep of markeer welke tekst jou het meeste 

aanspreekt. 
- Schets de tekst in de vrije ruimte met potlood. Bedenk of je een achtergrond 

wilt en maak die met je favoriete materiaal (potlood, stift, verf, enz. enz.). 
- Trek nu je schets over met pen en versier vervolgens de bladzijde met mate- 

riaal zoals: stickers, washitape, stempels, tekeningen, foto’s, enz. … 
 
Vind je het leuk om te weten wat anderen doen met Biblejournaling? Meld je 
dan aan bij Charlotte van Dijk. Zij kan je toevoegen aan een Whatsappgroep van 
mensen uit de Protestantse Gemeente Doetinchem die via foto’s elkaar laten 
zien wat ze doen met Biblejournaling. Er is ook een speciale Biblejournaling- 
bijbel die rondgaat in deze groep en waarin steeds een andere deelnemer een 
creatieve verwerking achterlaat en de bijbel doorgeeft aan de volgende. Maar 
je kunt ook meedoen met deze groep als je de bijbelgedeelten in het Tuin- 
boekje op je eigen manier wilt verwerken. Het is ontzettend leuk om elkaar zo 
te inspireren. Meer info: Charlotte van Dijk, dijkvaneencharlotte@hotmail.com, 
06-55073376. 

 
Muziek 
‘Look at the world’ (John Rutter): 
https://www.youtube.com/watch?v=otw_zbhd3gE&ab_channel=JohnRutter 
en 
‘For the beauty of the earth’ (John Rutter): 
https://www.youtube.com/watch?v=1bDoMflYErE 

mailto:dijkvaneencharlotte@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=otw_zbhd3gE&ab_channel=JohnRutter
http://www.youtube.com/watch?v=otw_zbhd3gE&ab_channel=JohnRutter
http://www.youtube.com/watch?v=otw_zbhd3gE&ab_channel=JohnRutter
https://www.youtube.com/watch?v=1bDoMflYErE
http://www.youtube.com/watch?v=1bDoMflYErE
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Ruth 1 
1In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het 
land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betle- 
hem in Juda, om een tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen. 2De naam 
van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Noömi, en zijn twee zonen 
heetten Machlon en Kiljon; het waren Efratieten uit Betlehem in Juda. Toen ze 
in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. 3Na enige 
tijd stierf Elimelech, de man van Noömi, en zij bleef achter met haar twee 
zonen. 4Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene 
was Orpa, die van de andere was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar ge- 
woond hadden, 5stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen 
achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. 
6Toen Noömi hoorde, daar in Moab, dat de HEER zich het lot van zijn volk had 
aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar 
twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. 7Samen 
met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de 
terugweg waren naar Juda, 8zei Noömi: ‘Gaan jullie nu maar allebei terug naar 
het huis van je moeder. Moge de HEER zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij 
en mijn gestorven zonen zijn geweest. 9Moge hij ervoor zorgen dat jullie allebei 
geborgenheid vinden in het huis van een man,’ en ze kuste hen. Toen barstten 
zij in tranen uit 10en zeiden: ‘Maar we willen met u terugkeren naar uw volk!’ 
11‘Ga terug, mijn dochters,’ zei Noömi, ‘waarom zouden jullie met mij meegaan? 
Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? 12Ga toch 
terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, 
zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld 
– 13zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden 
met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor 
jullie; de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.’ 14Opnieuw begonnen zij te huilen. 
Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. 

15‘Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Noömi, ‘ga 
haar toch achterna!’ 16Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te 
verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal 
ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. 17Waar u sterft, zal ook ik 
sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de 
dood zal mij van u scheiden!’ 18Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met 
haar mee te gaan en drong niet langer aan. 19Zo gingen zij samen verder, tot in 
Betlehem. 
Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de 
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vrouwen: ‘Dat is toch Noömi?’ 20Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet Noömi, 
noem me Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. 
21Toen ik hier wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met lege handen 
laten terugkomen. Waarom mij nog Noömi noemen, nu de HEER zich tegen mij 
heeft gekeerd, nu de Ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan?’ 22Zo kwamen 
ze samen terug uit Moab, Noömi en haar schoondochter Ruth, de Moabitische. 
Ze kwamen in Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst. 

 
Vragen 
- Naomi en Ruth vinden elkaar, ondanks dat ze niet tot hetzelfde volk horen. 

Wat brengt hen samen? 
- Hoe is het voor je om contact te zoeken met mensen ‘uit den vreemde’? 
- Denk eens terug aan die momenten dat er grenzen geslecht werden. Wat 

doorbrak die grenzen? 
- Wat zou het kunnen zeggen dat dit verhaal van Ruth in de bijbel staat? 

 
Mediteren met de bijbel 
Je kunt op verschillende manieren aan de slag gaan met een schriftgedeelte. Het 
kan boeiend zijn om van alles op te zoeken over de tekst op internet of in 
boeken, maar je kan ook, zonder verder iets te lezen of te weten, de tekst voor 
jezelf lezen en in je om laten gaan. Daar zijn verschillende methoden voor. 
Ontdek welke methode het beste bij je past en je kunt er natuurlijk ook voor 
kiezen om samen met anderen te mediteren met de bijbel (kan in de Wingerd  
en in de Slangenburgse kerk). 

Schriftmeditatie (uit: Stil en aandachtig van Paula van Cuilenburg) 
Neem voor deze oefening een half uur de tijd. Het doel is in contact te komen 
met de betekenis van de schrifttekst in het persoonlijk dagelijks leven. 
- Ga zitten in een gemakkelijke houding. 
- Maak contact met je lichaam. Probeer je te ontspannen. 
- Lees de gekozen schrifttekst, bij voorkeur hardop. 
- Wat roept deze tekst bij je op? 
- Welke gedachten en gevoelens heb je erbij? 
- Is er iets waar je blij van wordt? 
- Vraagt de tekst iets van je? 
Wanneer je gedachten afdwalen, laat je die gewoon voor wat ze zijn en ga je 
terug naar de tekst en naar wat deze voor jou betekent. 
Je kunt de meditatie afsluiten met een gebed. Maak eventueel enkele aan- 
tekeningen. 
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Twee gedichten van René van Loenen met een schilderij van Margreet Baars: 

Noömi 

Jij moederziel vol bitterheid, jij moeder 
zonder zonen, zonder man, met lege 
handen keer je naar het land terug 
waar jij een duizendschone was. 

Waar is je bloei, Noömi? Reist zij niet 
als een dochter met je mee om vreemdeling 
te worden in jouw moederland? 

Ze heeft zich aan je vastgeklampt 
om op de heetste uren van de dag 
haar schaduw uit te spreiden 
waaronder jij dan rusten mag. 

 
Ruth 

 
Ik ben op reis gegaan om vreemdeling 
te worden in het land van mijn geliefde, 
maar moest hem achterlaten 
in mijn eigen land als dode allochtoon. 

Ik ben zijn moeders reisgenoot geworden 
en omgekeerd. Wij hebben samen niet meer 
dan het lot dat wij nu delen. 

Want haar gemis is mijn gemis, haar nacht 
mijn nacht, haar schreeuw, mijn schreeuw, 
mijn schrale lach, haar schrale troost, 
mijn schoot haar stille hoop. 

 
 
 
Muziek 
Lied van Ruth (Stef Bos) 
https://www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA  

https://www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA
http://www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA
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Habakuk 3 
1Gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied. 
2HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. 
Voor wat u gaat doen, HEER, heb ik ontzag. 
Breng het in deze tijd tot stand, maak het in deze tijd bekend, 
maar toon uw mededogen als het tumult losbarst. 
3God komt uit Teman, de Heilige komt uit de bergen van Paran. 
Zijn glorie straalt aan de hemel, de aarde is vol van zijn roem. 
4Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand, 
waarin zijn kracht verborgen is. 
5Voor hem uit gaat de pest, de koorts volgt hem op de voet. 
6Hij staat en doet de aarde beven, hij kijkt en de volken springen op. 
De aloude bergen worden verbrijzeld, de eeuwige heuvels zinken ineen, 
hij gaat rond zoals in vroeger tijden. 
7Ik zie hoe de tenten van Kusan zuchten onder het onheil, 
hoe de tentdoeken van Midjan klapperen. 
8HEER, is uw woede tegen rivieren, 
is tegen de rivieren uw woede ontbrand, en uw toorn tegen de zee, 
dat u uitrijdt met uw paarden, met uw zegewagens? 
9U haalt uw boog tevoorschijn, op uw bevel zoeven de pijlen, 
met stromen van water splijt u de aarde. 
10De bergen zien u en beven van angst, 
een stortvloed van water kolkt voorbij. 
De diepte verheft haar stem, ze strekt haar handen omhoog. 
11Nu uw pijlen flitsen en lichten, nu uw lans schittert en bliksemt, 
trekken zon en maan zich terug. 
12Grimmig schrijdt u voort over de aarde, volken vertrapt u in toorn. 
13Om uw eigen volk te redden trekt u uit, 
u komt tot redding van uw gezalfde. 
Het dak van de wetteloze slaat u stuk, 
u legt de fundamenten bloot tot de laatste steen. 
14Met zijn eigen pijlen doorboort u de aanvoerder van de krijgers. 
Zij stormen aan om mij te breken, 
het doet ze plezier om in het geniep een arme stakker te verslinden. 
15U rijdt over de zee met uw paarden, 
door het schuim van grote wateren. 
16Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, 
ik vernam het en mijn lippen trilden. 
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Mijn botten werden aangevreten, ik stond te trillen op mijn benen, 
wachtend op de dag van het onheil, 
de dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. 
17Al zal de vijgenboom niet bloeien, 
al zal de wijnstok niets voortbrengen, 
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, 
al zal er geen koren op de akkers staan, 
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 
en geen rund meer binnen de omheining – 
18toch zal ik juichen voor de HEER, 
jubelen voor de God die mij redt. 
19God, de HEER, is mijn kracht, 
hij maakt mijn voeten snel als hinden, 
hij laat mij over mijn bergen gaan. 

 
Mediteren met de bijbel 
volgens de ‘vier B’s van Luther’ (bedenken, bedanken, belijden, bidden) 

 
Voordat je het schriftgedeelte gaat lezen, ga je rustig en ontspannen zitten. 
Lees de tekst en bedenk wat de profeet in dit gedeelte leert of zegt. 
Vervolgens bedank je God voor datgene wat deze tekst je zegt. 
Dan belijd je een tekortkoming die in je opkomt bij het lezen van de tekst en 
tenslotte bid je op grond van het voorafgaande 
om iets concreets voor jezelf. 
Je kunt het gebed opschrijven. 

 
 
Vragen 
- De verrassing zit in de verzen 17-19. Te midden van alle chaos, verlies en 

ellende (is het God die dit beoogt?), juicht de dichter voor God. 
Zou je God ook kunnen loven in moeilijke omstandigheden? Waarom wel/ 
niet? 

- Waarom zou de dichter God loven? 
- Als het niet in je opkomt om in moeilijke omstandigheden God te loven, dan 

wil deze tekst je misschien wel op een nieuwe weg zetten. 
Je zou dit seizoen kunnen gebruiken om dit te ontdekken. 
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Lied van C. de Groot (EL 56) 
 

Al zou de vijgenboom niet bloeien, 
geen opbrengst aan de wijnstok zijn, 
toch zal mijn beker overvloeien, 
want Jezus schenkt mij vreugdewijn. 
Al draagt ook de olijf geen vruchten, 
ontbreekt het koren op het veld, 
met Hem heb ik geen kwaad te duchten, 
die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. 

 
Lied van A.F. Troost (ZG 37) 

 

Al zou de vijgenboom niet bloeien, de akker zonder vruchten zijn, 
al zou er geen olijf meer groeien, al bleef de wijnstok zonder wijn, 
al had ik niet meer, al met al, geen schaap, geen rund meer in de stal – 
ik zal nochtans weer vreugde vinden en juichen in de Heer mijn God! 
Mijn voeten zijn als die der hinden: Hij leidt mij op een hoge rots – 
Een loflied overstemt de klacht, de Heer der heren is mijn kracht! 

 
Lied van Th.J.M. Naastepad 

 
Zal de vijgenboom niet bloeien, vruchteloos de wijnstok groeien, 
wordt er geen olijf geteld, blinkt geen schoof meer op het veld: 
toch zal ik verheugd opspringen en van God, mijn vreugde, zingen, 
Hij is Heer, zijn alvermogen voert mij krachtig naar mijn hoogten! 

 
 
Vragen bij deze liederen 
- Kun je deze liederen meezingen en meebeleven of...? 

Waarom wel, waarom niet? 
Welke wel, welke niet? 

- Zou je zelf andere woorden kunnen vinden voor wat je gelooft? 
Begin met: ‘Al zou...’ en eindig met: ‘dan nog...’ 
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Hooglied 8 
Zij 1Was jij maar mijn broertje, dronk jij nog maar aan mijn moeders borst. 

Als ik je dan vond, daar buiten, dan kuste ik jou, 
en niemand zou me verachten. 
2Dan nam ik je mee en bracht je in mijn moeders huis. 
Dat heb ik van haar geleerd. 
Ik gaf je kruidige wijn te drinken, van het sap van mijn granaatappel. 
3Mijn hoofd rust op zijn linkerarm, met zijn rechterarm omhelst hij mij. 
4Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je: 
wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil. 

Meisjes 5Wie is zij die daar komt uit de woestijn, 
leunend op de arm van haar lief? 

Zij Onder de appelboom wekte ik jou. 
Daar kreeg je moeder weeën, weeën van jou, daar baarde ze jou. 
6Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. 
Sterk als de dood is de liefde, 
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. 
De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. 
7Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. 
Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, 
dan werd hij smadelijk veracht. 

Broers 
 
 
 
Zij 

 
 
 
 
 
 
Hij 

Zij 

8Wij hebben een zusje, borsten heeft ze nog niet. 
Wat doen we met ons zusje als de mensen over haar gaan spreken? 
9Was zij een muur, dan bouwden wij er zilveren kantelen op. 
Was zij een deur, dan sloten wij die met een balk van cederhout. 
10Ik ben een muur, mijn borsten zijn als torens. 
Zo ben ik in zijn ogen als een stad die vrede biedt. 
11Salomo bezat een wijngaard in Baäl-Hamon. 
Hij stelde er bewakers aan, duizend sjekel zilver gaf men voor de oogst. 
12Mijn eigen wijngaard blijft van mij. 
De duizend sjekel zilver is voor jou, Salomo, 
en tweehonderd voor de bewakers. 
13Jij die in je hof verblijft, mijn vrienden zijn gespitst op je stem. 
Laat míj die horen! 
14Ga nu van mij weg, mijn lief! 
Spring als een gazelle, 
als het jong van een hert 
over de bergen vol balsemkruid. 
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Liefde is: 
 

Judith Herzberg 
Toch is het een gevoel 
dat inslaat als een flits 
een brand vlamt door je heen 
en er is geen rivier 
geen water in de wereld 
dat zulke vlammen blust. 

 
Houd me dicht tegen je aan 
als een band om je arm 
als een hanger op je hart 
want sterk als de dood 
is de liefde, en afgunst 
zo diep als het graf. 

 
Huub Oosterhuis 
Liefde is droever dan de dood – 
o lichaam goedertieren, 
geen taal verstaat uw wonder groot, 
verblindend zijn uw vuren. 
Wek niet de liefde voor haar tijd 
die dorst zal u verteren. 
Geen water blust de liefde uit, 
haar roep is niet te keren. 

Jan Blei 
Sterk als de dood is de liefde, 
de liefde die ons bindt aan elkaar. 
Niemand zal haar doven, 
liefde is voor eeuwig, 
liefde maakt het leven waar. 
Sterk als de dood is de liefde, 
sterker dan wanhoop en verdriet. 
Liefde is vrede, volheid en vreugde, 
liefde. 

 
Sytze de Vries 
De liefde is een vuur dat brandt, 
een goddelijke vlam zo groot, 
een onvergetelijke band 
die even sterk is als de dood. 

 

 

Om te doen: 
- Liefde is als een vlammend vuur en sterk als de dood. 

Maar er zijn vast meer woorden te bedenken om de liefde te omschrijven. 
Leef je uit, al dan niet in dichtvorm. 

 
Muziek 
Om liefde gaan wij een leven (Trijntje Oosterhuis) 
https://www.youtube.com/watch?v=ztLGQSNZ1Dg 
Ik ben van jou (Trinity) 
https://www.youtube.com/watch?v=MvO0O7I5pPo 

https://www.youtube.com/watch?v=ztLGQSNZ1Dg
http://www.youtube.com/watch?v=ztLGQSNZ1Dg
https://www.youtube.com/watch?v=MvO0O7I5pPo
http://www.youtube.com/watch?v=MvO0O7I5pPo
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Prediker 12: 1-8 
1Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – 
voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: 
In deze jaren vind ik weinig vreugde meer. 
2Voordat de zon verduistert, de sterren en de maan niet langer stralen, 
de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt. 
3De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat, 
de soldaten kromgebogen voortgaan, 
de maalsters langzaamaan verdwijnen, 
de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken. 
4Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten, 
de molen geen geluid meer maakt, 
het fluiten van de vogels ijl van toon wordt, 
wanneer hun lied versterft. 
5Je durft geen heuvel te beklimmen, de weg is vol gevaar. 
De amandelboom behoudt zijn wintertooi, 
de sprinkhaan sleept zich voort, de kapperbes droogt uit. 
Een mens gaat naar zijn eeuwig huis, een klaagzang vult de straat. 
6Voordat het zilverkoord wordt weggenomen, 
de gouden lamp gebroken, de waterkruik in stukken valt, 
het scheprad bij de put wordt stukgebroken. 
7Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, 
wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, 
die het leven heeft gegeven. 
8Lucht en leegte, zegt Prediker, alles is leegte. 

 

Vragen 
- De Prediker beschrijft de gebreken die ontstaan bij het ouder worden in 

beelden. Bedenk welke gebreken de Prediker beeldend verwoordt. 
- Misschien herken je één of meerdere gebreken. Wat vind je in dat geval van 

de conclusie in vers 8? 
 
 
Muziek 
Alles is lucht (Stef Bos en Frank Boeijen) 
https://www.youtube.com/watch?v=boOH1g0maTQ 

https://www.youtube.com/watch?v=boOH1g0maTQ
http://www.youtube.com/watch?v=boOH1g0maTQ
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Gedicht van Huub Oosterhuis 

Zwart als git wordt het licht 
aardedonker de zon en de maan 
en de sterren. 

De huisbewaarder vlucht uit het huis 
en onbeheerd blijft het achter. 

Bomen van mannen beven als riet 
toonloos wordt een liedje gezongen. 

Ach olijven je smaakt me niet meer 
amandelbomen bloei niet voor mij. 

Weg weg van je eeuwige huis 
roepen de doodgravers door de straten. 

Voort, naar onze blijvende woning 
roepen de doden de levenden toe. 

Het zilveren lint wordt doorgeknipt 
de gouden lamp valt stuk op de vloer. 

Stof wordt stof en leem wordt leem, 
alles keert naar zijn oorsprong terug. 

De adem stroomt naar de ademzee, 
tot hem die leeft. 

Zwart als git wordt het licht 
aardedonker de zon de maan 
en de sterren. 

 
 
 

Om te doen 
- ‘Leve het leven?!’ is het thema dit jaar. Maar de dood hoort bij het leven en 

we hebben allemaal te maken met oud(er) worden. De prediker beschrijft  
het op treffende wijze en Oosterhuis kan er ook wat van. 
Hoe zou jij het proces beschrijven? 
Het mag best een klaagzang worden, maar dat is zeker niet verplicht. 
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Marcus 8: 27 - 9: 7 
27Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea 
Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik 
ben?’ 28Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer 
anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29Toen vroeg hij hun: ‘En wie 
ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’ 
hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. 

30Hij verbood 

31Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de 
oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou 
worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 32hij 
sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel 
terecht te wijzen. 33Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees 
Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt 
niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ 
34Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling 
wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij 
aan komen. 35Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar 
wie  zijn  leven  verliest  omwille  van  mij  en  het  evangelie,  zal  het behouden. 
36Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij 
inschiet? 37Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 38Wie zich 
tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en 
mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, 
wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de 
stralende luister van zijn Vader.’ 

9. 1Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn 
zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn 
kracht hebben meegemaakt.’ 
2Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge 
berg  op, waar  ze helemaal  alleen  waren.  Voor  hun  ogen  veranderde  hij van 
gedaante, 3zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wol- 
wasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4Toen verscheen Elia aan hen, 
samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5Petrus nam het woord en zei 
tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, 
een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6Hij wist niet goed wat hij moest 
zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7Toen viel de schaduw van een 
wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister 
naar hem!’ 
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Vragen 
- In vers 34-36 zegt Jezus: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verlooche- 

nen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Want ieder die zijn 
leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille 
van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij 
de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?’ 
Wat maakt het leven waard om te leven? 

- En Jezus verbindt dat met de komst van het koninkrijk van God en met het 
verlangen daarnaar. 
Wat vraagt Jezus, en breder, wat vraagt God van ons in deze tijd en deze 
plaats? 

- De leerlingen van Jezus krijgen weer moed door hun ervaring met Jezus op de 
berg. Waar zien wij wel eens iets van Gods nieuwe wereld? Kun je daarvan 
een voorbeeld noemen. En hoe zou je je daar bij kunnen aansluiten? 

 
Mediteren met de bijbel: Lectio Divina (heilige of geestelijke lezing) 
Spreek met jezelf de tijd af die je voor deze oefening uittrekt (bijv. een half uur 
of drie kwartier). Zoek een geschikte ruimte om de oefening te doen en kies  
een makkelijke zithouding. 

 
Eerste stap (lectio): Lees de tekst langzaam, hardop, met aandacht. Proef de 
woorden. Lees de tekst nog een keer op dezelfde manier en ga na welk woord 
of zinsdeel je op de een of andere manier raakt. 

 
Tweede stap (meditatio): Herhaal het woord of zinsdeel dat je heeft geraakt. 
Herkauw dat woord of zinsdeel net zo lang tot het je vertrouwd is geworden, 
tot het als het ware je innerlijk bewoont. 
Overdenk wat het je te zeggen heeft. 
Wat raakt je? Waar zou dat mee te maken hebben? 
Wat zegt dat over je leven hier en nu? 
Ga je daar consequenties aan verbinden? 
Hoe zou je dat dan kunnen doen? 
Wat heb je er wellicht voor nodig? 

 
Derde stap (oratio): Wend je tot God. De vragen en de antwoorden die je bij 
jezelf overweegt, kun je God in gebed voorleggen. Wat heeft God je te zeggen? 
De schrifttekst kan zodanig opengaan dat je er zelf door verandert. Maak er 
aantekeningen van. 
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Gedicht van Michel van der Plas 
 

Wie zegt u dat u bent? 
Bent u de sterke man 
die wijd en zijd erkend 
de wereld winnen kan? 
En winnen wij dan met u mee? 
Nee. 

Maar wat maakt u dan waar? 
Sticht u een koninkrijk 
en triomfeert u daar 
met ons aan u gelijk, 
omdat wij volgden in uw spoor? 
Hoor. 

Ik ben het lam van God 
dat naar de slachtbank moet, 
bespogen en bespot, 
en dat betaalt met bloed, 
in angst, verschrikking, ademnood, 
dood. 

Wat hebt u met ons voor? 
De weg van God en mij, 
de weg eronderdoor, 
aan kroon en troon voorbij. 
Ik ga voorop, ik zie niet om. 
Kom. 

 

 

Gedicht van Huub Oosterhuis (bij Marcus 8: 35) 

Wie zijn leven niet wil geven, 
niet wil delen met zovelen, 
met een ander, gaat verloren. 

Wie wil geven wat hij heeft, 
die zal leven, opgegeten, 
die zal weten dat hij leeft. 

 

 

Om te doen 
- De bovenstaande gedichten verwoorden wat er wordt bedoeld met Marcus 

8: 27 - 9: 7. Kun je je daarin vinden? Waarin wel, waarin niet? 
Kun je in eigen woorden vertellen wat Jezus bedoelt en wat dat voor jou 
betekent? 

 
 
 
Muziek 
Het lied van God (Stef Bos) 
https://www.youtube.com/watch?v=pbKr5ikpKrI 

https://www.youtube.com/watch?v=pbKr5ikpKrI
http://www.youtube.com/watch?v=pbKr5ikpKrI
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Efeziërs 3: 14-21 
14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke gemeen- 
schap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw 
innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw 
geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest 
blijft in de liefde. 18Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de 
hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19ja de liefde van Christus kennen die 
alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 
20Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer 
te doen dan wij vragen of denken, 21aan hem komt de eer toe, in de kerk en in 
Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. 

 
Mediteren met de bijbel: Ignatiaanse meditatie 
(uit: Een richting te gaan. Werkboek voor Ignatiaanse spiritualiteit) 
Spreek met jezelf de tijd af die je voor deze oefening uittrekt (bijv. een half uur 
of drie kwartier). Zoek een geschikte ruimte om de oefening te doen en kies  
een makkelijke zithouding. 
- Wees je bewust van de aanwezigheid van God: 

Toen Mozes de Heer om zijn naam vroeg, antwoordde de Heer: ‘Ik ben die is’, 
en dit betekent: ‘Ik ben aanwezig’. God zegt werkelijk: ‘Ik zal er zijn voor jou’. 
Terwijl ik hier zit, is God hier. Rondom mij, in mijn gewaarwordingen, in mijn 
gedachten en diep binnen in mij. Ik houd een ogenblik stil en word me be- 
wust van Gods levengevende aanwezigheid. 

- Wees je bewust van jezelf: 
Hoe voel ik mij werkelijk? Misschien voel ik mij vredig, blij hier te zijn. Wel- 
licht voel ik mij gefrustreerd, bezorgd of boos. Ik erken hoe ik werkelijk ben. 
De Heer houdt van mij zoals ik ben. 

- Wat wil God zeggen tegen jou? 
God spreekt elk van ons afzonderlijk aan. 
Om te horen wat Hij me zegt, luister ik. 
Lees de tekst een aantal keren en luister dan... 
‘Wat wilt U mij zeggen, Heer?’ 

- Ga in gesprek met God, met Jezus: 
Er is geen gedachte, gevoel of verlangen in je, dat niet kan worden tot stof 
voor je gebed in het licht van Gods woord. Terwijl ik me voorstel dat Jezus bij 
mij zit of staat, spreek ik mijn gevoelens uit. Het gesprek kan een gebed 
worden (een belijdenis, dankgebed, een gebed om...) 
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Uitleg en vragen bij Efeziërs 3: 14-19: De ruimte die Christus ons geeft 
Wat maakt ons bang? Wat remt ons enthousiasme, perkt onze vrijheid in en 
doet ons zelfs twijfelen aan die vrijheid? Het is goed om deze passage en vele 
andere uit de brief aan de Efeziërs te lezen met deze vragen in je achterhoofd. 
De mensen voor wie deze tekst werd geschreven, lijken ervan overtuigd dat ze 
zijn onderworpen aan krachten die zich aan Gods invloed onttrekken. De pro- 
feten van het Oude Testament kenden een soortgelijke worsteling, toen het 
volk zich tot afgoden ging wenden. Ook al is de culturele context in de brief aan 
de Efeziërs anders (vermoedelijk gaat het hier om het geloof in astrologische 
krachten), de vragen en de angsten zijn vergelijkbaar. In beide gevallen is er 
sprake van intimidatie. De vrijheid om een keuze te maken en je daaraan te 
houden, staat onder druk. 
Zo wordt duidelijk waarom de schrijver zoveel nadruk legt op het woord 
‘kracht’. Voor zijn verontruste lezers benadrukt hij de onvergelijkelijke kracht 
die God heeft getoond door Christus op te wekken uit de dood. Niets kan die 
kracht weerstaan. Er bestaat geen enkele kracht of macht buiten Hem om. Alles 
is aan Hem onderworpen. 
Het hart moet dan wel verlicht worden (1: 18) om te zien ‘hoe overweldigend 
groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons’ (1: 19). Hoe meer de 
gelovige dat tot zich door laat dringen, des te sterker wordt zijn ‘innerlijk 
wezen’ (3: 16), dat wil zeggen: zijn bekwaamheid om in alle vrijheid een 
verstandige keuze te maken. Het gaat hier dus zeker niet om een religie die 
gebaseerd is op angst en bijgeloof. 
Christus kennen, in Hem geloven, dat is groeien in een vrije ruimte. Als de 
schrijver spreekt over ‘de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte 
begrijpen’, geeft hij niet aan wát wij dan zouden moeten begrijpen. Daarvoor 
moet je het volgende vers lezen: ‘de liefde van Christus kennen’ (3: 19a). 
Ongetwijfeld wil de schrijver zeggen dat er geen groter mysterie bestaat dan 
deze liefde en dat wij nergens anders hoeven te zoeken dan in Hem. Wat is er in 
mijn leven dat angst en onrust bij me oproept en me doet twijfelen aan mijn 
vrijheid? Wie of wat doet me de vrijheid ontdekken die Christus geeft? 

 
Om te doen 

 
Een brief schrijven 
- Neem de tijd en schrijf een brief aan iemand die je na aan het hart ligt. 
Henri Nouwen schrijft over de schoonheid van het schrijven van een brief het 
volgende: 
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‘Toen ik vandaag brieven schreef, besefte ik dat het schrijven van brieven een 
veel intiemere manier van communiceren is dan telefoneren. Het klinkt mis- 
schien vreemd, maar ik voel me vaak dichter bij vrienden die ik schrijf dan bij 
vrienden waarmee ik telefoneer. Als ik schrijf denk ik diep na over mijn vrien- 
den, ik bid voor ze, ik vertel ze mijn emoties en gevoelens. Ik denk na over onze 
relatie, en ik voel me bij hen aanwezig op een heel persoonlijke manier. 
In de afgelopen maanden ben ik steeds meer gaan genieten van het schrijven 
van brieven. In het begin leek het een zware last, maar nu is het een ont- 
spannend deel van de dag. Het voelt alsof ik mijn werk onderbreek voor een 
gesprek met een vriend. Het mooie van het schrijven van brieven is dat het 
vriendschappen verdiept en reëler maakt. 
Ik heb ook ontdekt dat het schrijven van brieven me concreter doet bidden  
voor mijn vrienden. Vroeg in de ochtend bid ik even voor elke persoon die ik 
heb geschreven en voor wie ik heb beloofd te bidden. Vandaag voel ik me 
omringd door de vrienden aan wie ik schrijf en voor wie ik bid. Onze liefde voor 
elkaar is heel concreet en levengevend. Dank God voor brieven, voor degenen 
die ze sturen en voor degenen die ze ontvangen.’ 

 
Creatief aan de slag 
Het gebed van Paulus kun je lezen, maar ook vóór je zien. Het is uiterst 
beeldend geschreven. Vind je het fijn om te tekenen of te schilderen of ga je 
voor plakken en knippen, dat kun je het visioen dat de apostel ziet op jouw 
manier verbeelden. Al werkend kun je denken aan de grootheid van Gods 
liefde, de ruimte die hij jou biedt als je Hem in jou laat wonen. 
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Bijbelgespreksgroep voor jongeren 
 
Met twintigers en dertigers die de diepte in willen gaan, denken we na over de 
bijbelgedeelten uit de Tuin vol Verhalen. We doen stevige bijbelstudie en als we 
een fundament hebben gelegd, vragen we ons af wat die verhalen van toen 
voor ons vandaag kunnen betekenen. Het zal gaan over schepping en duur- 
zaamheid (Psalm 104), over liefde en erotiek (Hooglied 8), over vertrouwen als 
alles tegenzit (Habakuk 3), over racisme (via Ruth) en rammelende kunstgebit- 
ten (Prediker 12) en genieten als je jong bent, je leven vasthouden of loslaten 
(Marcus 8) en de gemeente als oefenplek om elkaar lief te hebben (Efeze 3). 
Kortom: Leve het leven?! 

De groep is vooral bedoeld voor twintigers en dertigers die de diepte in willen 
en hun tanden in dit boek willen zetten. Kerkelijk of niet-kerkelijk, gelovig of 
niet-gelovig, maakt niet uit. Als je de uitdaging maar wilt aangaan en nieuws- 
gierig bent. 

 
Waar: Kerkelijk Centrum de Wingerd, Bongerd 4 
Wanneer: woensdagavond 16 september, 14 oktober, 11 november, 2 decem- 

ber, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 19 mei 
Tijd: 19.00 - 20.30 uur 
Leiding: ds. Ina Veldhuizen 
Opgave: mail of appje naar inaveldhuizen@gmail.com, 06-20375457 

 
Gemeentegespreksgroepen 

 
Je komt zo’n zeven keer in het seizoen bij elkaar op een plek waar er voldoende 
afstand is tot elkaar (bijvoorbeeld één van de kerken, of een grote huiskamer) 
en bespreekt alle verhalen uit de Tuin. De leiding van de gemeentegespreks- 
groepen ligt in handen van een gemeentelid. De leiding wordt toegerust door 
ds. Ina Veldhuizen en zij verzorgt het materiaal waarmee de groepen werken. 
Kenmerkend voor deze groepen is, dat de deelnemers zich in principe verbin- 
den aan deze groep voor een seizoen, en dat bij de bijbelverhalen nadrukkelijk 
gevraagd wordt wat deze betekenen voor je eigen leven nu. Er is altijd ruimte 
om aan te schuiven. Er zijn op dit ogenblik zo’n zes gespreksgroepen die op 
verschillende momenten in de week bij elkaar komen, zowel overdag als ’s 
avonds. De coördinatie ligt bij Janny Jansons (jankevandijk@planet.nl, 0314- 
366602). Wil je meedoen, meld je bij haar aan. Bij sommige groepen kunnen 
nog mensen aanschuiven. 

mailto:inaveldhuizen@gmail.com
mailto:(jankevandijk@planet.nl
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Meditatie in de Wingerd 
 
Wie verlangt er niet naar dat de woorden uit de Bijbel op een nieuwe manier 
tot je spreken, zo dat ze je leven gaan kleuren en vernieuwen? Meditatie is één 
van de manieren waarop je je kunt openen voor woorden uit de Bijbel en deze 
woorden een tijdje mee resoneren in alles wat je doet. 
Het is de bedoeling dat zowel mensen die vertrouwd zijn met meditatie als 
mensen voor wie deze benaderingswijze onbekend is, mee kunnen doen. Op 
verschillende manieren kunnen mensen bekend zijn met meditatie, bv. door 
yoga of door een mindfulnesstraining. De technieken die we willen gebruiken 
zijn wellicht daaruit herkenbaar, de focus zal liggen op woorden uit de Bijbel. 
Meditatie waarbij je je bewust ontspant en concentreert is ook bekend vanuit 
de christelijke kloostertraditie. Woorden uit de Schrift kunnen zo intens tot je 
komen of op een verrassende manier voor je opengaan. 
In de Wingerd komt maandelijks een meditatiegroep bij elkaar. De meditaties 
zullen cirkelen rondom de Verhalen uit de Tuin. De groep komt, zolang het 
nodig is, samen in de kerkzaal. Afstand tot elkaar is zo gewaarborgd. Iedereen 
die geïnteresseerd is, is van harte welkom om een keer of vaker een meditatie 
mee te maken! 

 
Waar: Kerkelijk Centrum de Wingerd, Bongerd 4 
Wanneer: 6 okt., 3 nov., 1 dec., 5 jan., 2 febr., 2 maart, 6 apr. (onder voorbe- 

houd), 11 mei, 1 juni 
Tijd: 20.30 - 21.30 uur 
Leiding: De groep doet het samen. Enkelen zijn getrainde vrijwilligers. 
Opgave: bij Sandra de Jong, famdejong@aol.nl. Als je nieuw bent,  is  het 

handig om je van tevoren aan te melden (mag kort van tevoren), 
dan kan Sandra eventuele wijzigingen doorgeven. 

 

mailto:famdejong@aol.nl
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The book of my life – de geestelijke weg in mijn eigen biografie 
 
De verhalen uit Bijbel die dit jaar in de tuin vol verhalen zijn 
opgenomen gaan over het leven, en raken ons persoonlijk 
bestaan van geboorte tot ouderdom. Ze spreken van het 
begin van het leven (Psalm 104), van mensen met wie we 
(innig) verbonden zijn (Hooglied). Ze gaan over woonplekken 
waar we ons al dan niet thuis voelen (Ruth) of omstandig- 
heden waarin we al dan niet kunnen gedijen (Habakuk). Ook 
de spiritualiteit van de ouderdom komt aan bod (Prediker). 
God is zo nabij, maar we zien Hem niet, zei de karmeliet Titus Brandsma ooit. In 
deze kring willen we proberen om aan de hand van onze eigen biografie sporen 
van God in ons leven te ontdekken. 

 
Waar: Driekoningenkapel 
Wanneer: 21 oktober, 25 november, 13 januari, 17 februari, 17 maart 
Aantal: maximaal 10 deelnemers 
Tijd: 10.30 - 12.00 uur 
Leiding: ds. Wijke Greydanus 
Opgave: telefonisch of per mail: 0314-645233, wijkegreydanus@kpnmail.nl 

 
 
Leven en Bijbelverkenningen 
Ouder worden is een aspect van het leven. Hoe dat ervaren wordt, kan heel 
verschillend zijn. Met elkaar verkennen we wat ouder worden betekent, in je 
eigen leven, en bij het verhaal in Ruth 1. We staan stil bij vragen als: wat speelt 
er bij ouder worden? Hoe wordt ouder worden ervaren? Welke zorgen zijn er 
als het om ouder worden gaat? Wat van het ouder worden zet het leven het 
meest onder druk? We komen 2 keer bij elkaar. 

 
Waar: Driekoningenkapel 
Wanneer: 11 en 18 februari 2021 
Aantal: maximaal 8 deelnemers 
Tijd: 10.30 - 12.00 uur 
Leiding: ds. Henk Makkinga 
Opgave: telefonisch of per mail: 0314-645233, henkmakkinga@kpnmail.nl 

mailto:wijkegreydanus@kpnmail.nl
mailto:henkmakkinga@kpnmail.nl
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Heelheid van de aarde en Bijbelverkenningen 

Er speelt momenteel veel als het om het klimaat gaat. De zomers worden hier 
warmer en droger, en op andere plekken in deze wereld is sprake van veel te 
veel regen, van overstromingen. De aarde is dé plek waarop we met onze 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen leven. En waar in de toekomst nog vele 
generaties onbezorgd kunnen leven. Hoe gaan wij met die aarde om? Wat is er 
voor nodig om deze aarde bewoonbaar te houden voor vele generaties na ons? 
Naast deze en andere vragen verkennen we met elkaar ook 2 gedeelten uit de 
bijbel, Psalm 104 en Genesis 1 en 2. Verschillende verhalen, verschillende 
lofprijzingen op de schepping. We komen 2 keer bij elkaar. 

Waar: Driekoningenkapel 
Wanneer: 11 en 18 maart 2021 
Aantal: maximaal 8 deelnemers 
Tijd: 10.30 - 12.00 uur 
Leiding: ds. Henk Makkinga 
Opgave: telefonisch of per mail: 0314-645233, 

henkmakkinga@kpnmail.nl 

 
Leve het leven! 

Wat kan een mens dankbaar zijn, dankbaar met wat het leven te bieden heeft. 
Dankbaar met wat er groeit en bloeit, met iedere dag brood op de plank, met 
zinvol bezig zijn, met alles wat jou zomaar toevalt in het leven. 
Vroeger kenden we in de Protestantse kerk een zogenaamde ‘Dankdag voor 
Gewas en Arbeid’. Er werd op een doordeweekse dag, de eerste woensdag van 
november, een kerkdienst gehouden waarin de dankbaarheid voor de oogst 
centraal stond. 
In Wehl is vorig jaar het mooie idee ontstaan om onze dankbaarheid te vieren 
door samen te eten en om ook in woorden onze dankbaarheid te uiten. 

Waar: buiten op het plein voor de Protestantse kerk van Wehl (tenzij het 
erg regent, dan zitten we in Ons Huis en/of in de kerk) 

Wanneer: vrijdagavond 6 november 
Tijd: soep en brood staan klaar om 18.00 uur 
Opgave: Niet nodig. Wel als je mee wilt helpen, dan 

kun je je melden bij Wilma Kraaij: 
06-28484607, wilma@kleinbroekhuizen.nl. 

mailto:henkmakkinga@kpnmail.nl
mailto:wilma@kleinbroekhuizen.nl
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