
Dinsdag 31 maart 

 

 
 

 

Donderdag 2 april 

 

Lied 1003 vers 1 

 

Stil is de straat overal 

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene 

stil is de straat overal. 

Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw. 

 

 

Woensdag 1 april 

 

Lied 418 vers 1 

 

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

 

 

Vrijdag 3 april 
 
Een liedje van het water 
 
Ik lag de lieve lange dag 
tussen het bloeiend fluitekruid; 
er zweefde een liedje voor mij uit, 
nu hoort naar wat ik zingen mag: 
 
Wie nooit de lieve lange dag  
bij ‘t spiegelklare water lag 
zijn uur is kort, zijn vreugd heeft uit, - 
want nimmer zag hij wat ik zag 
tussen het bloeiend fluitekruid. 
 
Wie naar het klare water gaat 
hem zullen de ogen opengaan 
want zeker zal hij hier verstaan, 
geknield tussen wat groeit en leeft, 
hoe God het schoonste zingen geeft 
bij water, bloeiend kruid en riet 
om niet! 
 
Uit Verzamelde gedichten van 
Ida Gerhardt 

 

 

Zaterdag 4 april 

 

LENTE-ZOMERTIJD-HERFST 

Ik ben al vroeg klaarwakker. Of het nu komt doordat mijn biologische klok nog niet is ingesteld op de 

zomertijd of omdat ik de hele dag thuis zit en de trap op en neer tussen koffieapparaat en 

werkzolder me toch te weinig beweging biedt, ik weet het niet. 

Ik ga mijn bed uit en ga lekker een rondje rennen. Ik bedenk me dat ik gister niet eens het huis uit 

geweest ben om -wat schichtig binnen het halfuur- de boodschappen te doen. Mijn vrouw heeft dat 

deze keer gedaan. Het is al licht, hé de straatlantaarns branden nog. Iemand bij de gemeente is zeker 

vergeten de klok te verzetten. Of te druk met Corona, dat kan ook. Misschien is diegene zelfs wel 

ziek, want het is ook in Zwolle binnengekropen. 

Het is heerlijk buiten, het heeft wat gevroren. Ik ga de wijk uit en zoek de weggetjes die in de zon 

liggen. Ik kom een paar fietsers tegen en een drietal honden met een tweetal baasjes. De baasjes 

houden keurig afstand, de honden spelen vrolijk met elkaar. Je zou er jaloers van worden. Er komen 

me af en toe ook een paar mede-hardlopers tegemoet, ze lopen aan de andere kant van de weg. Ik 

groet ze joviaal, vanuit een soort vaag ‘sport verbroederd’ gevoel. Ik zie dat mijn ademwolkje niet 

verder dan 30 centimeter voor me uitgaat, maar toch krijg ik telkens alleen een norse blik terug, zo 



van: blijf bij me uit de buurt. Ik had al eens gelezen dat de Corona-crisis èn het beste èn het slechtste 

in een mens naar boven brengt. 

Ik neem het pad langs de Milligerplas en de nieuwste wijk van Stadshagen. Rechts van me is er meer 

verkeer op de rondweg dan ik gedacht had. Het stoort me (weg stilte) en verbaast me. Ik dacht dat 

iedereen zo beetje thuis werkte. Iets verderop staan bij een rijtje huizen in aanbouw een zestal 

aannemersbusjes. De bouwvakkers werken best dicht bij elkaar, ik zie geen mondkapjes. Hebben ze 

nu geluk omdat ze nog werk hebben, of hebben ze nu pech omdat ze toch aan het werk moeten? Ik 

vraag het ze maar niet. 

Een tunneltje onderdoor het buitengebied weer in, er staat een in beton gegoten dichtregel op: 

Ergens wacht stilte. Tja. In de bomen langs het pad zingen vogels alsof er niets aan de hand is, het is 

immers lente. 

Thuisgekomen even uitpuffen op het bankje in onze achtertuin, in de zon uit de wind. Kopje thee, de 

krant erbij, vol berichten die waarschijnlijk alweer achterhaald zijn. Ik hoor het geritsel van de 

blaadjes van de beukenhaag. Die vallen nu en door een soort windhoosje op het terras zitten ze 

achter elkaar aan en tuimelen ze over elkaar heen. Het is lente, maar het voelt als herfst. En de 

winter schijnt nog te komen. 

Een mobiele telefoon gaat, ik herken de rinkel, het is die van mij. Goddank, er wordt aan mij gedacht. 

 

Anne Zweers 

 

 
Maandag 6 april 
 

Dat er een morgen komt... 

Ga met ons, God, de lange weg 

van onmacht en verdriet naar kracht en 

opstanding. 

Ga met ons de weg die over sterven heen 

naar onaantastbaar leven voert. 

Duld onze vragen, erken ons verdriet, 

verzacht wat zeer doet en laat er ook licht zijn. 

Blaas de gloed van verlangen weer aan: 

dat er een morgen komt die ons optilt. 

Dat er een avond is van vervulling, 

van eeuwig weerzien en thuis zijn met allen. 

In Jezus’ Naam. Amen. 

 

 

Dinsdag 7 april 

 

 
 

 

 

 

Woensdag 8 april 

 

Hoop en vertrouwen 

 

Hierbij een verkorte weergave van een 

interview deze week in dagblad Trouw met 

dirigent Ton Koopman: In deze coronatijd is 

het belangrijk om hoop te houden, om erop te 

vertrouwen dat uit slechte dingen ook weer 

mooie dingen kunnen voortkomen. In de 

Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach 

klinkt die leefregel ook door. Helemaal aan het 

einde klinkt het ontroerende ‘Mein Jesu, mein 

Jesu, gute Nacht’. Dat gaat over vertrouwen 

en acceptatie. Het is zo vertederend. En 

hopelijk een troost voor familie die zo bang is 

wat er zal gebeuren met een geliefde die 

vanwege het coronavirus in het ziekenhuis 

ligt. Uit deze Bachtekst en -muziek spreekt de 

hoop dat het lijden ook weer voorbij zal gaan. 

Dus: luister deze week, en in het bijzonder op 

Goede Vrijdag, naar de Matthäus Passion van 

Bach. (TK)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 9 april 

 

Deze poster hangt op de etalageruit van een 

boekhandel in Stadshagen. Ik was erdoor 

getroffen. De anderhalve meter afstand moet 

voorlopig het ‘nieuwe normaal’ worden. Dat is 

erg en lastig maar de tekst op deze poster 

geeft een handreiking voor de manier waarop 

je elkaar ontwijken kunt. Met een glimlach 

namelijk. Afstand is dan niet wat het lijkt. Het 

is een vorm van zorgzaamheid en mededogen. 

Hoe vreemd dat ook lijken mag. 

 

 
 

 

Zaterdag 11 april 

 

 

 
 

Met deze panelen heb ik willen weergeven 

hoe Jezus is opgegaan in deze wereld. En dat 

dit verbonden is met een uitgespaard ruimte, 

waarin kwetsbaarheid beschut wordt, ruimte 

voor nieuw leven ontstaat. 

 

Anne Zweers 

 

 

 

 

 

Vrijdag 10 april 

 

Uit de Matthäus-Passion van J.S. Bach 

 

Het slotkoraal 

Wir setzen uns mit Tränen nieder Und rufen 

dir im Grabe zu: 

Ruhe sanfte, sanfte ruh! 

Ruht, ihr ausgesognen Glieder, Ruhet sanfte, 

ruhet wohl! 

Euer Grab und Leichenstein 

Soll dem ängstlichen Gewissen 

Ein bequemes Ruhekissen 

Und der Seelen Ruhstatt sein. 

Höchst vergnügt schlummern da die Augen 

ein. Wir setzen uns mit Tränen nieder, 

Und rufen dir im Grabe zu: 

Ruhe sanfte, sanfte ruh! 

 

 

Maandag 13 april 

 

Gebed om nabijheid 

 

Heer, onze God, 

U kennen wij in de gestalte 

van de Man van smarten, 

die weet wat wij mensen 

kunnen doormaken. 

Heer, onze God, 

U kennen wij in de gestalte 

van de Levende, de hoop 

van psalmdichters en profeten, 

apostelen en evangelisten, 

zo ook van ons. 

 

Wij bidden u, 

wees onze wereld nabij, 

omring haar en Uw kerk, 

met liefde en barmhartigheid. 

 

Door Jezus Christus. onze Heer. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 14 april 

 

Pasen 2020 

 

Pasen gaat altijd door 

Pasen gaat niet op slot 

Het graf zal leeg zijn 

Pasen gaat altijd door 

Geloof, hoop en liefde 

Zij willen altijd door 

Pasen gaat altijd door 

in het geloof 

tegen cynisme 

Pasen gaat altijd door 

in de hoop 

van winnende Goedheid 

Pasen gaat altijd door 

in de stilte 

van de kwetsbare liefde 

 

Marinus van den Berg 

 

 

Donderdag 16 april 

 

 
 

Wat roept deze tekst bij je op? 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 15 april 

 

Ik zie jou 

 

Dit jaar zou The Passion ‘live’ worden 

uitgevoerd in Roermond. Helaas ging ook dit 

door corona niet door. Ik keek daarom onder 

andere op You Tube naar beelden van The 

Passion uit 2018 in Amsterdam. Daarin werd 

het lied ‘Ik zie jou’ (van Claudia de Breij) 

gezongen. Jezus heeft ondanks de drukke 

menigte in de stad oog voor een zieke, 

bloedvloeiende vrouw. Hij ziet haar! Hij stopt, 

gaat naar haar toe en spreekt haar aan. Dit 

themalied gaat over hoe je in het leven staat; 

over het zien, waarderen en respecteren van 

je medemens. Dus moest ik (HB) er ook aan 

denken dat Jezus je blijkbaar ziet als je erg ziek  

ligt te zijn op de IC, als je je eenzaam voelt in 

een verzorgingstehuis of als je je alleen voelt 

binnen je eigen kringetje… Een ontroerende 

scene. En troostend. 

 

……. 

………. 

…………… 

Het is donker om je heen 

En je knijpt je ogen dicht 

Zo kun je zelf niet zien 

Maar ik zie jou 

Ik zie jou 

Ik zie jou 

Ik zie jou 

 

Ik zie jou 

Ik zie jou 

Ik zie jou 

Ik zie jou 

 

Je durft het nog niet aan 

Je blik is naar de grond gericht 

Je ziet me niet eens staan 

Ik sta te stralen in jouw licht 

Je waant jezelf alleen 

Loopt bijna ongezien voorbij 

Kijk omhoog, kijk om je heen 

Oh en kijk 

Alsjeblieft naar mij 

 

Want ik zie jou 

Ik zie jou 

Ik zie jou 

Ik zie jou 

 



Ik zie jou 

Ik zie jou 

Ik zie jou 

Ik zie jou 

 

 

Vrijdag 17 april 

 

tekst Sytze de Vries / melodie ‘O Jezus, hoe 

vertrouwd en goed’ 

 

Uw lente werpt haar licht vooruit 

waar nog de winter woont. 

Zij wekt een vrolijk nieuw geluid 

en zet opnieuw de toon. 

 

In stralen rijst uw nieuwe mens, 

tegen de nacht bestand. 

De diepste schaduw kent zijn grens 

zolang uw Paaslicht brandt. 

 

O licht van Christus, zichtbaar woord 

waaruit Gods liefde spreekt, 

die door de dood niet wordt verstoord 

en zelfs door stenen breekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En houdt de slaap ons nog verblind, 

zijn wij nog niet ontwaakt, - 

Gij wekt ons met uw nieuwe wind: 

de Geest die levend maakt! 

 

Herschep ons tot het mensenkind 

dat U als hartslag heeft, 

in U alleen zijn bronnen vindt 

en bij uw gratie leeft. 

 

Hergeef de aarde haar gelaat, 

verzilver haar met licht 

waarin uw trouw te lezen staat. 

Vernieuw haar aangezicht! 

 

 

Zaterdag 18 april 

 

Zomaar wat geloof, hoop en liefde over de telefoon 

Hoe zal ons dagelijks leven er straks uit gaan zien? 

Wie het weet mag het zeggen. 

We horen voorzichtige berichten dat de groei afneemt. Goed nieuws voor nu en hopelijk ook voor 

straks. 

Dat betekent thuis werken en heel veel telefoontjes plegen, skypen, zoomen, face-timen en 

WhatsApp-niet al. En dan heb je soms zomaar een paar mooie gesprekken (die je anders niet gehad 

zou hebben). Ik wil je graag drie kleine gesprekjes meegeven. 

Een Luchtmachtofficier, net terug van een halfjaar uitzending en daarna beredruk geweest met de 

Invictus Games valt nu in een gat, want die internationale spelen voor gewonde militairen gaan niet 

door. Werkt nu thuis, maar wat dingen regelen. Maar zegt: ‘Er is nu ook tijd om te kunnen genieten 

van de mooie zogenaamde kleine dingen, de natuur en vriendschappen. Ook dat is vrijheid, dat we 

dat kunnen zien!’ Is dat niet geloven in wat werkelijk belangrijk is? 

De bruiloft van een stel gaat waarschijnlijk niet door, de huwelijksdienst en het feest zou zijn in de 

Oekraïne, het weekend van hemelvaart. Zij, afkomstig uit Oekraïne, is wel wat verdrietig maar niet 

heel erg. Ze is wel wat gewend als het gaat om moeilijke dingen. Het komt wel, maar op een ander 

moment, zegt zij. Daar spreekt hoop uit. 

In een gesprek met een collega liet ik me ontvallen dat ik het bij alle ellende rondom het Corona-

virus toch ook wel bemoedigend vind dat er zoveel creativiteit bij mensen ontstaat in hoe ze iets voor 

een ander willen betekenen. Hij reageerde daarop met de opmerking dat er nu een beroep gedaan 

wordt op die creativiteit. Met andere woorden dat die er dus als is. Hoe het ook zij: Liefde voor een 

ander maakt creatief. 

Zonder ook maar één moment voorbij te zien aan wat er speelt, en zonder ook maar ìets van de 

moeilijkheid van de dingen weg te nemen, en ook wetend en erkennend dat het allemaal nìet 



zomaar voorbij gaat en dat veel mensen verdrietig zijn en dat dit er nog meer worden, zie ik toch ook 

iets anders: 

Dat er ook Geloof en Hoop en Liefde is. 

 

Anne Zweers 

 

 

Maandag 20 april 

 

O God,  

Schepper van hemel en aarde, 

die ons, mensen, bedacht hebt 

naar uw beeld en gelijkenis - 

wij dragen deze wereld aan U op... 

 

Keer U niet van haar af, 

laat haar niet over 

aan wat wij zelf 

hebben opgeroepen 

aan onheil en onvrede. 

 

Leer ons hier en nu te leven 

met wat wij niet 

kunnen veranderen; 

en geef ons de moed 

te helpen veranderen 

wat zo niet langer kan. 

 

O God, 

voltooi wat Gij begonnen zijt 

met deze aarde, die uw wereld is, 

waar uw grote genade 

zichtbaar is geworden 

in Christus Jezus, 

Mensenzoon. 

In zijn Naam. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 21 april 

 

Uit ‘Zien wat je droomt’ van Hans Bouma en 

Marjolein Bastin 

 

Duizend keer gebeurt het, 

maar niettemin ‒ 

 

barstend van leven 

uit hun ei gekropen, 

 

lieve dromen 

onweerstaanbaar 

aan het licht gekomen, 

 

duizend keer gebeurt het, 

maar niettemin 

een openbaring, 

 

alles was geboorte, 

woord dat levend werd ‒ 

 

alsof de schepping 

opnieuw begon. 

 

 
 

 



Woensdag 22 april 

 

De mooimaker 

‘Some people look for a beautiful place; 

others make a place beautiful.’ Deze spreuk 

hangt aan de gevel boven een 

hebbedingwinkel in IJsselmuiden. Vrij 

vertaald: sommige mensen zijn op zoek naar 

een mooie plek; anderen maken een plek 

mooi. Zeker in deze coronatijd is dat een 

passende aanbeveling. Want je kunt wel naar 

mooie plekken gaan zoeken, maar het mag 

eigenlijk niet. Je moet thuis blijven. Bleiben Sie 

zu Hause. Restez à la maison. Bovendien zijn 

ook veel mooie plekken afgesloten. Verboden 

toegang! Dus ja, dan zit er sowieso niets 

anders op dan je op je eigen plek te vermaken, 

die op te leuken, je eigen plek mooi te maken. 

Met hebbedingetjes dus? Kan. En mag. Maar 

je kunt je eigen plek, en zeker ook die van een 

ander, ook mooi maken door je gezelschap, 

met aandacht voor elkaar, met samen wat te 

ondernemen. Of met een bloemetje. Met een 

bemoedigend kaartje. Deze laatste zijn 

trouwens ook te verkrijgen in de genoemde 

winkel. Dus: make a place beautiful! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 23 april 

 

Bellenblaas 

Ik was buiten op straat 

met mijn bellenblaas. 

Ik blies bellen. 

 

Ze kwamen tevoorschijn, 

zweefden omhoog, 

ze glansden in ‘t zonlicht 

en dansten vooruit. 

 

Ik keek ze na. 

En even dacht ik: 

Als God bestaat 

en bellen blaast, 

ben ik zo’n bel. 

 

God, dankuwel. 

 

Erik Idema 

 

 

Vrijdag 24 april 
 
Van meet af aan 
 
Dat woord waarin ons richting werd gegeven, 
dat onze gang bepaald heeft bij het leven, 
dat in ons zwijgt en waakt en weet, 
de wereld trouw in lief en leed, 
dat ons de dood doet tegengaan: 
dat was bij God, van meet af aan. 
 
Alleen was God in stilte ongebroken, 
volmaakt zichzelf, onnoembaar, 
onweersproken. 
Toen heeft Hij in zijn hart gehoord 
de klank en aandrift van dat woord. 
Nog voor hij enig mens gewon, 
nog voor het opgaan van de zon. 
 
Dat woord stond hem met raad en daad 
terzijde, 
toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde. 
Het werd zijn liefste gezellin, 
het spreekt Hem moed en liefde in, 
opdat niet ooit zijn hart bezwijkt, 
zijn naam van deze wereld wijkt. 
 
Huub Oosterhuis 
 

 

 

 

 



Zaterdag 25 april 

 

Kunst 

 

 
 

Bij toeval stuitte ik op deze tekst: ‘Het licht is 

een genot. Wat een weldaad voor de ogen om 

de zon te zien!’ (Prediker 11: 8). Ik geef je die 

woorden graag door. Samen met dit beeld 

dat ‘Alle dagen, alle seizoenen’ heet. Ik heb 

het gemaakt voor de Oudejaarsviering in De 

Bron. We konden niet vermoeden wat ons te 

wachten stond. Hoe dan ook, ik wens je licht 

toe voor elke dag, voor elk seizoen van je 

leven. 

 

Anne Zweers 

 

 

Dinsdag 28 april 

 

Lied 650: 1 en 2 

 

De aarde is vervuld 

van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld 

en goddelijk beleid. 

 

Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 27 april 

 

Gebed voor wie ons lief zijn, in dagen van 

corona... 

 

Heer, 

 

Draag de namen die wij U noemen 

voor nu en altijd aan uw hart: 

God, bewaar hen! 

 

Dat geen mens ooit dieper valt 

dan de holte van uw hand: 

God, bewaar hen! 

 

Laat óns bidden hen een licht zijn, 

licht dat hen leidt voorbij het donker: 

God, bewaar hen! 

 

God, bewaar hen, want zij zijn toch 

in uw liefde ingelijst: 

God, bewaar hen! 

 

Amen. 

 

 

Donderdag 30 april 

 

Bij de uitvaart van de moeder van een vriendin 

lagen zangbundels in de banken. Het blijkt een 

zangbundel te zijn, die speciaal voor deze gemeente 

gemaakt is en liederen bevat uit verschillende 

tradities. Ik biecht het nu maar op: ik nam er eén 

mee. En niet voor niets; ik vond er een mooie zegen 

in, geschreven door Sytze de Vries, die ik jullie voor 

deze donderdag mee wil geven. 

 

“God zal met je meegaan als licht in je ogen 

als lamp voor je voet, als hand op je hoofd 

en arm om je schouder, als baken bij ontij 

en verte die wenkt, als groet op je lippen 

en hoop in je hart, als stem die je uitdaagt 

en woord dat je voorgaat." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 29 april 
 
Ik houd het linnen blank 
Jacobine Geel greep deze week in haar column (Trouw, 27 april) terug naar dit gedicht van Ida 
Gerhardt: Ze vindt het een mooi beeld van wat ieder in deze crisistijd probeert. We moeten aan de 
gang blijven in een wereld die nu even op z’n kop staat. Het gedicht ademt een soort vreugde, 
dankzij het resultaat van innerlijke inspanning. Er klinkt een stille vastberadenheid in het gedicht 
door, concentratie en discipline. Die kunnen we in deze tijd goed gebruiken. 
 
Dankzegging 
 
Ik houd het linnen blank. Maar als ik in de laden 
de geurige stapels strakker in hun vouwen schik, 
treedt Gij soms achter mij. De glans van Uw genade 
glijdt over werk en hand, en zoekt het wachtend ik. 
 
Een reuk van eeuwigheid is vleugend om die uren, 
dat werkeloos geleund tegen de donkere kast, 
gereinigd door de rust van dit verzonken turen, 
Ik tot de stilte ontwaak en naar Uw gaven tast. 
 
Het valt mij soms zo zwaar, ’t werk in zijn stugge ronden. 
Maar het voldragen vers zegt voor die strengheid dank, 
zo vaak Uw trouw mijn huis, mijn arbeid heeft gevonden. 
Gij weet mij bij mijn werk: ik houd het linnen blank. 
 

 

Vrijdag 1 mei 

 

Goed is de hand  

die mij leidt 

uit het donker van de nacht 

naar het licht van de dag 

Goed zijt gij, God, 

onzegbaar goed. 

Zegen deze dag 

en al mijn dagen 

dat ik onderweg ben naar u. 

 

Erik van der Borne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 2 mei 

 

ONBALANS 

Als alles ’normaal’ zou zijn geweest, dan waren we morgen, zondag 3 mei, met een groep gemeen-

teleden van de Bron en van de Open Kring uit Zwolle naar Duitsland gereden. Vanwege de dagen van 

gedenken en vieren. 

Naar Kamp Esterwegen. Ongeveer anderhalf uur rijden van hier. In dit voormalige concentratiekamp 

is men in 1933 al begonnen met het opsluiten van politieke tegenstanders van het Nationaal Socialisme 

in Duitsland, de zogenaamde Nacht und Nebel-gevangenen. De gevangenen moesten dwangarbeid 

verrichten in de turfvelden rondom het kamp. 

Op het voormalig terrein is nu naast een Informatiecentrum en een Gedenkplaats ook een klein kloos-

tertje gevestigd, waarin drie Franciscanessen leven, die in hun gebeden de gedachtenis levend houden 

aan de kampbewoners en hun nabestaanden een bezinningsplek willen bieden. 



In hun kapel hangt dit bijzondere kruis van eikenhout. In de kern zien we een granaatbeschadiging uit 

44-45. Een wond die niet zomaar weg is, als het ware ingegroeid is in het hout. En de armen zijn niet 

gelijk. In onbalans, zoals het leven ook in onbalans kan zijn. Ik vind het een prachtig beeld, die oude 

wond, dat uit evenwicht raken en dat dit in dit beeld zit. En tegelijk zie je ook een arm die zich uit lijkt 

te strekken, als aanraking, als bescherming. 

Laten we hopen dat we het samen toch een keer kunnen gaan bezoeken. 

 

Anne Zweers 

 

 
 

 

Maandag 4 mei 

 

Op een dag van gedenken... 

 

Heer, onze God, 

op deze stille dag 

willen wij voor U gedenken 

allen die zijn gevallen in de strijd 

voor waarheid en recht, 

allen die hun leven hebben gegeven 

voor vrijheid en vrede. 

 

Op deze stille dag 

willen wij voor U gedenken 

allen die eens moesten loslaten, 

het liefste dat zij hadden: 

een vrouw, een man – 

een ouder, een kind – 

allen voor wie het gedenken 

steeds weer zielsveel pijn doet, 

door wonden die maar amper helen. 

 

Op deze stille dag willen wij U dánken 

voor ieder mens die zich wil inzetten 

voor een wereld die anders wordt, 

voor ieder mens die het aandurft: 

te dromen van uw Koninkrijk, 

mens te zijn in Jezus’ Naam. 

Amen. 

 

Ad van Noord 

 

 

 

 

Dinsdag 5 mei 

 

Vrijheid 

 

Vrijheid ligt niet 

Zomaar op straat 

Je kunt het 

niet even opvragen 

 

het is leven zonder 

angst en geweld 

vrij kunnen zijn  

in je doen en laten 

 

vrijheid is ook 

kunnen laten zien 

wie je bent 

en waar je voor staat 

 

het is dankbaarheid 

aan hen die 

hun leven gaven  

voor …onze vrijheid 

 

Paula Hagenaars 

 

 
 

 



Woensdag 6 mei 

 

De LAVO: ook iets voor jou? 

 

Tegenwoordig doe ik er op vrijwillige basis een studie bij: de LAVO. Ja, ik moet bekennen: het klinkt 

niet erg hoogdravend. En dat terwijl ik in vroeger jaren toch minimaal de niveaus van MAVO, HAVO en 

zelfs HBO heb doorlopen. Studies waarbij je veel kennis uit velerlei boeken tot je moest nemen. Piepen 

en kreunen op je zolderkamertje. En nu dus op latere 

leeftijd nog de LAVO. Twee vingers in de neus? Nou, dat 

viel even mooi tegen. Een zware studie. Soms be-

hoorlijk zwaar zelfs. Dat moet ik eerlijk toegeven. En dat 

terwijl je eigenlijk niet veel stof tot je hoeft te nemen, 

maar juist moet loslaten... En veel boeken zijn er ook 

niet aan verbonden. Althans niet verplicht. Het zijn 

meer allerlei casussen die je moet aanpakken, 

praktijkgevallen die op je afkomen, alles wat je mee-

maakt en overkomt. Nou, ga d’r maar aan staan in deze 

crisistijd… En dat helemaal in je eentje, want het is een zelfstudie. Toch heb je er best veel aan. Want 

het helpt je op weg, het troost en is je tot steun. Dus, ook iets voor jou? O ja, misschien wel even handig 

om te zeggen waar het precies om gaat, die LAVO. Het is de studie Loslaten-Accepteren-Vertrouwen-

Op weg gaan. Over elk onderdeel is overigens bijbelse ‘literatuur’ beschikbaar. Niet verplicht. Wel 

aanbevolen. 

 

 

Donderdag 7 mei 

 

Deze afbeelding van een hand die een duif loslaat staat op de Paaskaars die in de Plantagekerk in 

Harderwijk staat. Ik ben tot eind mei aan deze kerk verbonden als ambulant predikant. Gisteravond 

kregen we van onze premier goed nieuws… er mag weer meer dan eerder, voorzichtig aan worden de 

lockdown maatregelen versoepeld. Iets om heel blij mee te zijn! De hand die de duif loslaat verwijst 

naar het verhaal van Noach, die de duif losliet uit de ark toen het water gezakt was en er weer leven 

mogelijk werd op aarde. Het is een beeld van vrijheid en hoop. Van je vleugels mogen uitslaan. Ik zie 

daar een parallel in met het goede nieuws van gisteravond. We zijn er nog niet, maar we gaan weer 

voorzichtig wat meer ondernemen, wat meer durven, stappen zetten naar nieuw deels nog onbekend 

land. En onder ons is er altijd die Hand die ons aanmoedigt om te leven! 

 

ds. Nelleke Beimers

 

 
 

 

 

Vrijdag 8 mei 

 

WEER HEEL 

 

Ik heb het leven niet bespied, 

niet tegen het licht gehouden, 

Ik danste wat en zong een lied 

en als ik mijn handen vouwde 

werd wat gebroken was weer heel 

en ik kon weer liedjes schrijven 

Ik bad dan: Heer, ik weet niet veel 

maar laat ’t maar zo blijven, 

 

Toon Hermans 

 

 



Zaterdag 9 mei 

 

RUIMZICHT 

 

Afgelopen zondagmorgen vroeg. Al wakker. Mooi weer. De zon schijnt. Bed uit. Tandenpoetsen. 

Scheren komt later wel. Hardloopbroek, T-shirt, sportschoenen aan, Tom-Tom-klokje om de pols. 

Gaan. Het is fris, de lucht bijt een beetje. De zon is heerlijk.  Ik loop langs het Zwarte Water richting 

Hasselt maar zie eigenlijk niks. Ik zit wat in mijn hoofd. Beetje denken aan de afgelopen week en 

vooruitdenken aan de komende. Bij het paadje over een dijkje tussen de weilanden door valt mijn oog 

op het bordje: Ruimzichtpolder. Dan pas kijk ik om me heen. Mooi hier, wijds en groen. Dan hoor ik de 

vogels. En ik zie de bloemen. En er komen woorden binnen: Let op de vogels, let op de bloemen. Ik 

ontvang ruim zicht. Gisteren weer, terug van de markt, boodschappen achter op de fiets. Prachtige 

bloemen langs het pad. Zie de foto als bewijs. 

 

ds. Anne Zweers

 

 
 

 

Dinsdag 12 mei 

 

Ik ben maar een kleine kabouter 

met een kleine graankorrel in de hand 

om in je hart te leggen, 

zoals de kleinste boer 

gelovend in elke graankorrel 

die ergens in goede aarde valt. 

Er komt regen en er komt zon. 

Er komt onweer en er komt storm. 

En de graankorrel ziet nooit de aar. 

Maar ik geloof in de Onzichtbare 

die van elke graankorrel 

duizend graankorrels maakt in bloeiende aren 

Tot velden van vreugde over het land! 

 

Uit: In liefde weer Mens worden van Phil 

Bosmans 

 

 

 

 

Maandag 11 mei 

 

Gebed vanuit ons diepste wezen... 

 

God van hemel en aarde, 

 

er woont in ons een diep verdriet 

om al wat gebroken is, geknakt 

in ademtocht van leven - 

 

er woont in ons een peilloos verlangen 

geheeld mens te zijn 

en één van hart en zinnen - 

 

er woont in ons een diepe vreugde  

bemind te zijn, mateloos gekend 

tot in ons diepste wezen - 

 

er woont in ons een stralend licht 

dat leven wekt, ons herstelt 

en thuis brengt in uw vrede. 

 

Blijf dan in ons wonen, 

zo bidden wij U door Jezus, 

uw Woord van den beginne, 

uw Woord van troost en nabijheid. 

Vandaag en alle dagen. 

Amen. 

 

Ad van Noord 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 13 mei 

 

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, 

hebt boven ’t nameloze mij uitgetild, 

 

laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd, 

geborgen in de bevende zekerheid, 

 

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand 

van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand. 

 

Klein danklied, Ad den Besten, Lied 920 

 

 

Vrijdag 15 mei 

 

CHARIS 

 

In de slaap geschreven 

wordt het schoonst gedicht, 

tussen dood en leven; 

stil bij U verricht 

wordt het ons gegeven 

met het licht. 

 

Ida Gerhardt (uit Verzamelde gedichten) 

 

Donderdag 14 mei 

 

Spreuken 

(over wijsheid) 

 

groot ben ik niet 

wáár ben ik wel 

 

om meester te zijn 

moet ik leerling worden 

 

hoe kan ik putten 

als ik mijn Bron vergeet? 

 

Siebren van der Zee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 16 mei 

 

LANDSCHAP 

We gingen laatst wandelen op de Lemelerberg. Het was alweer een tijdje geleden dat we dat gedaan 

hadden. De blauwe route, een kleine elf kilometer, een frisse wind, maar wel met een zonnetje erbij. 

We keken onze ogen uit, want we herkenden hele stukken van de wandeling niet. En het was toch echt 

de blauwe route. Ze zijn daar de heide aan het terugbrengen, hele stukken bos worden er gekapt en 

geruimd. Dan loop je daar en dan denk je: hier ben ik nooit 

eerder geweest. Maar toch wel. Het pad is niet veranderd, het 

landschap! Die wandeling met die ervaring laat me niet los, ik 

moet er vaak aan denken. Ons landschap verandert ook in deze 

tijd, en je weet en je voelt dat dingen anders zullen gaan. Je kunt 

-anders dan op de Lemelerberg- niet het oude spoor blijven 

volgen, in je leven, op je werk en in de kerk. Hoe anders het zal 

worden? We moeten maar zien. En blijft het Gods wereld, 

waarin we dan nieuwe wegen moeten zien te vinden? Ja. Maar 

ondertussen kun je wel wat jaloers zijn op die kudde schapen die daar zo onbekommerd dichtbij elkaar 

zijn. 

 

Anne Zweers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 18 mei 
 
Gebed in de avond... 
 
Heer, mijn God, 
 
ik dank U  
dat deze dag voorbij is, 
ik dank U  
dat Gij lichaam en ziel doet rusten - 
uw hand heeft mij beschermd, 
uw trouw heeft mij bewaard. 
 
Vergeef mijn klein geloof, 
alle onrecht deze dag bedreven - 
en help mij vergeven 
die mij onrecht deden. 
 
Laat mij in vrede slapen 
onder uw bescherming 
en bewaar mij 
voor het duister dreigen 
van het donker van de nacht. 
 
In uw handen leg ik 
allen die ik lief heb, 
mijn huis en haard, 
mijn lichaam en ziel. 
 
Heer, mijn God, 
uw heilige Naam zij geprezen. 
Amen. 
 
Dietrich Bonhoeffer 
 

 

Woensdag 20 mei 

 

Soms zeggen slechts vier woorden al heel veel. 

De PKN heeft er voor deze coronatijd een 

bemoedigende vlag voor ontwikkeld, die ook 

wappert in IJsselmuiden: Houd moed, heb lief. 

 

 
 

 

Dinsdag 19 mei 

 

Zoals het licht 

ons elke morgen 

nieuw verschijnt, 

en koestert met zijn stralen, 

wek Gij God, 

zo ook mij! 

 

Zoals de zon 

geen dag 

ons in het donker laat, - 

laat mij uw trouw 

ook nu weer dagen! 

 

Schep doorgang 

aan wat zorgen baart, 

wat angst aanjaagt, 

en zet mij 

recht weer op mijn voeten: 

niet moedeloos, 

niet hopeloos verlamd, 

maar opgericht, 

met opgeheven hoofd 

tot U, 

mijn Zon,  

mijn dag, mijn licht! 

 

Een lied van Sytze de Vries 

 

 

Donderdag 21 mei 

 

Lied: ‘Soms is er in de wolken iets van God’ 

 

Soms is er in de wolken iets van God 

Iets wonderlijks en door Zijn hand geschreven 

Als de belofte voor een ander leven, 

Soms is er in de wolken iets van God. 

 

Soms is er op de wereld iets van God 

Soms komt een mens tot onverwachte dingen, 

Soms loopt een kleuter zomaar wat te zingen 

Soms is er op de wereld iets van God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 22 mei 

 

Lied 663, een prachtig lied op Hemelvaart 

met de wezenzondag in het vooruitzicht 

 

1 Al heeft hij ons verlaten, 

 Hij laat ons nooit alleen. 

 Wat wij in hem bezaten 

 is altijd om ons heen 

 als zonlicht om de bloemen 

 een moeder om haar kind. 

 Teveel om op te noemen 

 zijn wij door hem bemind.  

 

2 Al is Hij opgenomen, 

 houd in herinnering, 

 dat Hij terug zal komen, 

 zoals Hij van ons ging. 

 Wij leven van vertrouwen, 

 dat wij zijn majesteit 

 van oog tot oog aanschouwen 

 in alle eeuwigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 25 mei 

 

Gebed in de vroege morgen... 

 

O God, 

tot herder-zijn hebt U ons geroepen, 

in uw kracht is onze dienst. 

 

In uw liefde zien wij het licht - 

verdiep onze blik. 

 

Sticht vrede in ons hart 

in de Naam van uw Dienaar. 

 

O God, open onze ogen, 

opdat wij horen. 

 

Open onze oren, 

opdat wij zien. 

 

Open ons hart, 

opdat wij verstaan. 

 

Doen ons leven: 

genadig, in uw licht. 

 

Door Jezus Christus, onze Heer, 

vandaag en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

 

ds. Ad van Noord 

 

 

Dinsdag 26 mei 

 

Lieve gemeenteleden van De Bron, 

 

En dan is het al weer de laatste keer dat ik nadenk over een  

‘spreuk van de dag’. Ik had gehoopt dat dat ook het moment  

zou zijn waarop wij elkaar weer zouden kunnen ontmoeten 

in De Bron, maar Ik ben bang dat dat nog wel even zal duren.  

Toen we aan deze spreuk van de dag’ begonnen kreeg ik van  

mijn zusje een tekst aangereikt. En na alle teksten en spreuken  

die we met elkaar gedeeld hebben is deze mij nog steeds het  

meest ‘nabij’. Vandaar dat ik heb besloten te eindigen met  

dezelfde tekst als waar ik deze serie begon. Een spreuk van  

Rabbi Moss uit Sydney:  

“Was je handen zorgvuldig en bedenk, en onthoud iedere 

keer dat je dat doet in Wiens hand jouw leven is”. 

 

Ik hoop jullie allemaal spoedig weer te zien in de Bron, 

Aafke Mandersloot 

 

 



Woensdag 27 mei 

 

In Petrus, het kwartaalblad van de PKN, stond deze maand een gedeelte uit een hertaling door 
Mink de Vries van het werk van Thomas a Kempis (1380-1471); de navolging van Christus in 
jonge taal: 
 
‘Jezus, U bent een en al goedheid. 
Wilt U mij uw steun, hulp en liefde geven, 
opdat ze mij in woord en daad mogen 
helpen en voor altijd bij mij blijven? 
Laat mijn wens en verlangen 
overeenkomen met wat U wilt.’ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 28 mei 

 

Je mag een geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder 

 Exodus 23:18-33 

 

Deze keer geen meditatie maar een Netflix-tip: SHTISEL 

Dit tekstgedeelte uit het leesrooster van het NBG voor deze week brengt ons bij een totaal andere 

leefwereld dan we gewend zijn, spijzigingswetten die ons vreemd zijn, beelden van God die we niet 

zomaar overnemen. 

De afgelopen weken hebben we ons thuis ondergedompeld in de wereld van Shulem en Akiva Shtisel, 

vader en zoon, beide rabbijn, in het ultra-orthodoxe milieu in Jeruzalem. Een wereld in een wereld. 

Vrouwen die na hun trouwen hun haar bedekken, buitenshuis met een pruik, binnenshuis onder een 

muts, lange rokken, armen bedekt, grote gezinnen. Mannen die niets anders te doen hebben, en 

werkelijk niets anders, als het bestuderen van de Thora, de Talmoed: wat die rabbijn gezegd zou 

hebben over wanneer het vlees gaar is en wat een andere rabbijn zegt over wanneer nog niet. Je kijkt 

er met verwondering naar. Maar het wordt zonder enig oordeel getoond, neutraal en tegelijk liefdevol. 

Het wordt als gegeven beschouwd. Als achtergrond waartegen zich dan weer alle menselijke 

ervaringen afspelen, het vinden van een partner, rouw, ruzie tussen vader en zoon, verliefdheid, 

geldgebrek, de nodige humor en chagrijn, lekker eten. Met geweldige acteurs. We hebben de laatste 

aflevering van de 24 gezien, helaas. Want je hebt het gevoel dat het je vrienden zijn geworden. We 

hopen op een nieuwe serie. 

 

Anne Zweers 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 29 mei 

 

Velen van u kijken, net als ik, dagelijks naar de weersverwachting en met name naar de verwachting 

voor de activiteit die je voor die dag gepland hebt. De condities voor de watersport waren vandaag 

uitstekend en dus konden we vandaag een zeiltocht maken. Dat hebben we gedaan. In Friesland 

zeilden we over dat grote meer “De Fluessen”. De wind was straf, windkracht 3 tot 4, wel vlagerig. 

Dat bracht bij mij bij lied 700 uit het Liedboek, op tekst van André Troost (een toepasselijke naam voor 

een lied bij Pinksteren). Het is een prachtig lied dat een veelheid bevat voor beelden bij Pinksteren, 

zoals wind, vuur en vlam. 

Het hele lied is een vergelijking. De Geest waait als de wind, met vlagen en verandert telkens van 

richting. Dat is verrassend. Het woordje “soms” komt 12 keer voor en fungeert als een sleutelwoord. 

Er is nog veel meer te zeggen en te schrijven over dit lied. Laten wij het zondag maar zingen. In de litur-

gie kunnen wij er niet om heen. 

Ik wens jullie allen goede pinksterdagen. 

 

Henk Steenhuis 

 

Lied 700 

 

Als de wind die waait met vlagen 

zo verrassend waait de Geest 

soms een storm, met donderslagen 

Soms een stem: Wees niet bevreesd 

soms een vlam, een vonk van boven 

soms een haard die laait van vuur 

soms een lamp die uit kan doven 

soms een glans van korte duur. 

 

Soms een wolk die gul wil geven 

schaduw op geblakerd land 

soms een zo’n die hoog verheven 

zindert op het mulle zand 

bron van lachend levend water 

Bedding, beek, rivier, fontein 

stroom van heil maar even later 

opgedroogd en weer woestijn. 

 

Als een woord dat weg wil wijzen 

richting geeft en ruimte biedt 

als een brood, een vaste spijze 

soms, soms even, soms ook niet 

soms, soms lijkt geen wind te waaien 

alles tevergeefs geweest 

totdat weer in lichter laaie 

vonkt en vlamt: het vuur, de Geest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 30 mei 

 

Gebeden uit Taizé 

 

God van mededogen, 

verbijsterd door  

het onbegrijpelijk lijden 

van de onschuldigen, 

bidden wij voor hen 

die beproefd worden. 

Beziel toch het hart 

van hen die zoeken 

naar de ware vrede, 

zo onmisbaar 

voor alle volken op aarde. 

Door Christus Jezus,  

uw Zoon, onze Heer. 

Amen. 

 

God van alle mensen, 

wanneer wij in eenvoud 

niets liever willen  

dan uw liefde te ontvangen, 

dan ontvlamt gaandeweg 

Pínkstervuur - in het diepst  

van ons binnenste. 

Het kan heel klein zijn, 

maar het brandt altijd – 

zélfs als wij het ons 

maar amper bewust zijn: 

Uw Vuur, uw Geest. 

Amen. 

 

Six days a week... 

 

Zó stelde Nelleke eind maart een korte, dagelijks op de website én Facebook van De Bron te 

verschijnen serie teksten voor – als bemoedigende, inspirerende of tot nadenken stemmende prikkel 

“in dagen van corona”. Ieder op onze eigen manier hebben we daar in de voorbije weken invulling 

aan gegeven. Vandaag, op de zaterdag voor Pinksteren, stopt de serie. Jullie vinden de teksten terug 

op de website van De Bron. We vonden het fijn mee te werken en misschien heeft een enkel woord, 

gebed of gedachte je wel geraakt. De tijd gaat voort: hoe onzeker ook. We wensen jullie in 

Pinksterlicht: vrede en alle goeds! 

 

Aafke Mandersloot, Ad van Noord, Anne Zweers, Henk Bosch, Henk Steenhuis en Nelleke Beimers. 

 

 


