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Ik zal jullie een nieuw hart
en een nieuwe geest geven (Ez. 36 v 26)

Monique Touwen
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Diakenen zijn bezig voor en met hun 
naasten, hun medemens. Met goed doen, 
recht doen en vrede brengen. Soms 
direct in contact met de ander, soms ook 
niet. Veel diaconaal werk vindt plaats 
in samenwerking met andere kerken, 
stichtingen, met Kerk in Actie of met de 
overheid. Om het werk goed op elkaar af 
te stemmen is er overleg nodig. 

Overleggen en vergaderen lijken soms 
een noodzakelijk kwaad. Toch springt 
meestal hier de vonk over. Samenwer-
ken levert inspiratie, bemoediging en 
uitwisseling op. Een gedicht of een gebed 
helpt daarbij. Zo sta je samen stil bij het 

waarom en voor wie. Zo voel je even dat 
steuntje in de rug.  

Veel diakenen maken daarbij gebruik van 
de achterkant van Diakonia. Een groot 
aantal van deze ‘achterkanten’ hebben 
we voor u gebundeld. Daaraan hebben 
we nog een paar prachtige diaconale 
gebeden en gedichten toegevoegd. We 
hopen dat deze bundeling van teksten, 
kunstwerken en foto’s u inspireren bij uw 
werk voor en samen met de medemens.

Evert Jan Hazeleger 
Adjunct-programmamanager  
Kerk in Actie

voorAf
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hongerigen voeden

ruud bartlema

hongerigen voeden

ruud bartlema
4



Gebed

Leer ons dienen
wie zich de minste voelen.
Leer ons delen met wie niets hebben.
Leer ons vieren
het heil van alle mensen.

Leer ons geven
van overvloed.
Leer ons ontvangen
wie wordt buitengesloten.
Leer ons zijn
een naaste op weg naar de Ander.

Opdat gevoed worden 
zij die hongeren.
Opgericht 

zij die gebukt gaan.
Bevrijd 
zij die geketend zijn.
Want zalig
de zachtmoedigen,
de vredestichters en
de barmhartigen
de hoeren en de tollenaars
de wees, de weduwe, de vreemdeling
die allen naar Uw beeld geschapen 
Uw koninkrijk verwachten.

Amen

Hans Arwert
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Je 
toevertrouwen
aan een
ander
als je
kwetsbaar
bent.

Je
toevertrouwen
aan een
ander
zonder je
uitgeleverd
te voelen,
zonder je
slechts
overgeleverd
te weten.

Je eigen
gezicht,
je eigen
waarde
omhoog houden.

Je
toevertrouwen
als je zelf
niet meer kunt,
zonder
gezichtverlies.

Dat vraagt om
mensen die
zichzelf
en elkaar 
hoogachten
en liefhebben.

Marinus van den Berg

toevertrouwen

Foto: Case com
m

unicatie/Het vakantiebureau
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zonder titel 

Alice scholte
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Heer,
maak ons tot mensen
naar het beeld van uw zoon:
met ogen die niet alleen kijken, 
maar ook kunnen aanzien,
met oren die niet alleen horen,
maar ook kunnen luisteren,
met een mond die niet alleen praat,
maar ook kan aanspreken,
met een verstand dat niet alleen begrijpt,
maar ook kan verstaan,
met een hart dat niet alleen klopt,
maar ook bewogen kan zijn,
met handen die niet alleen grijpen,
maar zich ook kunnen openen,
met voeten die niet alleen draven,
maar ook tegemoet kunnen komen,
want zo zijn wij gezegend,
en elkaar tot een zegen.

Wim van der Zee

Gebed
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Foto: Arjan Mossel/Kerk in Actie
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In het gelaat van 
elke uitgebuite boer
in het gelaat van 
elke jonge werkeloze
in het gelaat van 
elk hongerig kind
in het gelaat van
elke onderbetaalde mijnwerker
in het gelaat van 
elke ontslagen arbeider
in het gelaat van 
elke weggedrukte indio
in elk gelaat 
is God méér aanwezig 
dan in een kerkgebouw  
van baksteen.

Een klap in het gelaat van 
een uitgebuite boer
in het gelaat van 
de jonge werkeloze 
in het gelaat van 
het hongerige kind
in het gelaat van 
de onderbetaalde mijnwerker
in het gelaat van 
de ontslagen arbeider
in het gelaat van 
de weggedrukte indio
is een klap 
in het gelaat van de Heer.

Christelijk volkslied uit Bolivia

God lAAt zich zien
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Foto: G.J. Stöver/Rudolphstichting
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Lieve God,
er zijn voor elkaar
als het goed gaat
als het minder gaat
het klinkt zo gewoon.
 
Er zijn omdat je geeft om de ander
wat is dat toch bijzonder
wat is het soms toch zwaar
ontvangen van de ander
wat is dat toch bijzonder
wat is het soms toch zwaar.
 
God,
of we nou hulp nodig hebben of hulp bieden
we kunnen Uw hulp niet missen
wees met ons.
Amen
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feestje  

luuk van de bult
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Bondgenoten zoek ik,
vrienden en vriendinnen,
mensen die zich niet neerleggen bij  
onrecht en geweld,
mensen die werken en hopen en bidden.
Moge een geest van vertrouwen ons verbinden,
tegen alles wat een mens
onmachtig en onmondig maakt,
tegen alle krachten die ons stomtevreden houden,
tegen elk regime dat armen verzwijgt of verdrukt.

Moge de moed om te spreken
en te handelen ons verbinden,
tegen alles wat ons gevangen houdt in angst,
tegen alle krachten die ons ontmoedigen,

tegen alles in wat mensen in slaapt sust
of gescheiden houdt.

Moge de hoop ons verbinden,
met allen die niets te verliezen hebben,
met allen die proberen op te staan,
met allen die uit zijn
op het allerbeste voor de allerminsten.

Bondgenoten zoek ik,
vrienden en vriendinnen,
mensen van hier en overal, 
waar ook in de wereld,
mensen van vlees en bloed
die de weg van Jezus durven gaan.

bondGenoten zoeK iK
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Foto: Bandith N
eph/Kerk in Actie
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Gij hebt ons doen dromen
van een veelkleurige gemeenschap
van volkeren, van mensen,
waarin allen tot hun recht komen
en wij elkaar verrijken;
wek ons op, God,
dat wij die droom verwerkelijken,
niet met grootse woorden,
maar met nuchtere daden:
muren slechten,
grenzen doorbreken,
kloven overbruggen,
vooroordelen uit de weg ruimen,
vrees voor vreemden overwinnen
en dit alles te beginnen bij onszelf.
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sweet world

Annet van den heuvel
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Zomaar een mens
die, op mijn wens
vanuit mijn nood,
hulp aanbood.

Een mens aan God gewijd
nam zomaar even tijd
hielp, door met mij op te trekken
iets in mijzelf te ontdekken.

Vanuit de verwarring
kwam met vernieuwing
God was er en is er nog!
God blijft! Dat wist je toch?

Een mens, heel even
wilde meebeleven
mijn wel en wee
ging zomaar even mee.

Wees dag aan dag bereid
neem voor jezelf de tijd.
Maak je los, langzaam aan
uit de chaos in je bestaan.

Dank Heer, voor open ogen en oren,
ogen die zien, oren die horen.
Die zoekend met je aftasten
om te vinden, wat jou zo kon belasten.

Geef U Heer mij nu maar aan
zelf ook zo’n weg te gaan.
Houd mijn ogen, oren open
om bevrijd, zo met een ander op te lopen.

Djoeke

zoMAAr een Mens
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sprookjesland

esther Kooi
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Goede God
wees aanwezig
bij Uw mensen 
in handen die vasthouden 
en verzorgen
in voeten die niet haasten
maar meegaan
richt ons op naar elkaar
en naar de ander
open onze ogen 
om te zien de blik 
in de ogen van de ander 
om te horen de stem
achter wat wordt verteld

God van alle mensen
voor al Uw mensen 
bidden wij 
dat deze wereld
een plek mag zijn
waar ruimte is 
voor ieder mens 
verbonden met de ander
in kleur en leeftijd
in ras en geloof
een grenzeloze 
veelkleurige
bewoonbare wereld

een plaats voor iedereen
waar mensen U herkennen
in ontmoeting
met elkaar
waar mensen
er zijn
voor elkaar
door barmhartigheid te tonen
waar klank en kleur geen toegang hebben
door recht te doen 
waar licht verduisterd wordt
door te werken aan gerechtigheid 
waar mensen beroofd zijn van hun stem 
en zo Uw Stem te versterken
tot menswaardig bestaan
voor ieder mens

beziel ons daarom met Uw Geest
en geef ons Adem opnieuw
Geestkracht om te vieren
het leven 
in liefde en genade

moge het zo zijn

Sjon Donkers
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Tegen mensen die God zoeken, zeg ik:
ja, je zult hem vinden,
maar bevrijdt eerste de slaven,
kleedt de naakten, voedt de hongerigen,
laat de daklozen binnenkomen in je huis.
Dat de mensen elkaar onderling niet helpen,
dat is de doodzonde!
De mens die vraagt: God waar bent U?
Weet dat het antwoord van God
er niet in bestaat mij te antwoorden,
maar mij terug te sturen naar de Ander,
ook al is hij een stoorzender 
en bij uitstek ongewenst,
de dakloze, die je tapijt bevuilt.

Emmanuel Levinas 
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Foto: Arie Kievit / Kerk in Actie
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We bidden
voor allen, die geen plaats meer hebben op de arbeidsmarkt,
voor zelfstandigen, kleine boeren, en flexibel werkenden,
voor mensen met een gesubsidieerde baan,
voor mensen die in een sociale werkplaats werken,
voor al diegenen die nare besluiten moeten nemen,
vanwege de teruglopende economie,
voor ieder, die moet rondkomen van een uitkering;
dat zij moed en kracht houden,
blijven geloven in een toekomst,
waarin niet bitterheid
maar solidariteit overheerst,
en waarin de economisch sterkeren
naar hen omzien en met hen delen. 

Hub Crijns
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muurschildering berlijnse muur
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Mensen gevraagd om de vrede te leren
waar geweld door de eeuwen model  
heeft gestaan,
mensen gevraagd die wegen markeren
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden
en om tegen de waanzin de straat op te gaan,
mensen gevraagd om de tekens te duiden
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe moraal,
mensen om ijzer met handen te breken
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat leeft,
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.

Mensen gevraagd,
er worden mensen gevraagd,
dringend mensen gevraagd,
mensen temidden van mensen gevraagd.

Coen Poort

Mensen GevrAAGd

Foto: Freek Visser/Kerk in Actie
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God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gelóóft in mensen,
U ziet ze zitten, in welke situatie ze ook verkeren.
U hóópt op mensen,
omdat U weet waartoe zij in staat zijn.
U hóudt van mensen,
wie ze ook zijn, waar ze ook wonen.

Wilt U zijn met hen, die leven vanuit angst.
Zij die geen vertrouwen en geloof meer hebben
in anderen en in de wereld om hen heen.
Bescherm hen met Uw liefde 
door middel van mensen die te vertrouwen zijn
en vertrouwd willen zijn met hen.

Wilt U zijn met hen, die geen hoop meer hebben.
Zij, die de hoop hebben verloren 
en daardoor vaak de wanhoop nabij zijn.
Sterk hen met Uw liefde door middel van mensen 

die de hoop niet hebben opgegeven
en geloof hebben in een wereld 
waar ruimte is om te leven 
en te spelen voor alle grote en kleine mensen.

Wilt U zijn bij hen, die beschadigd zijn in de liefde;
zij die met een vertrapt hart door het leven gaan.
Verwarm hen met Uw liefde door middel van 
mensen
die hen met liefde en zorg omringen.

Wilt U zo ons herinneren aan hoe we bedoeld zijn:
Mensen als beelddragers van U.
Om getuigen te zijn van Uw liefde
door te blijven geloven, hopen en lief te hebben.
Amen.

Corine Beeuwkes-van Ede

voorbede
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zoeken naar eenheid

Gerdien van delft-rebel30



Kerk zijn
is een gemeenschap vormen van mensen
die niet alleen geloven in de Heer
maar ook bereid zijn
om in en door een leven van dienstbaarheid
het leven en het woord van de Heer
waar te maken
op een bepaalde plaats,
op een bepaald tijdstip van de geschiedenis.
In de mate dat de gemeenschappen van christenen
helemaal zichzelf zijn
in hun dienstwerk aan de anderen,
in die mate zullen ze het Evangelie van de Heer
waar kunnen maken,
voor zichzelf,
voor de mensen van hun land,
voor de hele wereldgemeenschap.

Samuel Rayon, Aziatisch theoloog

KerK zijn
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U roept mensen in uw dienst
beweegt mensen tot mededogen,
vraagt ons om het spoor
te volgen van Jezus uw kind –
een weg van ontferming en vrede,
een reis van genesis naar openbaring,
een tocht van chaos naar mensenland,
minste met de minsten,
broeder en zuster van hen
die lijden en verschopt worden.

Want uw wereld kraakt in haar voegen,
bossen sterven, oorlogen woeden,
de aarde bloedt, de mensen huilen.
Stuur ons op weg
om recht te doen en lief te hebben,
zodat ééns onze wereld en wij
allen samen zullen staan in
het volle licht van uw gerechtigheid.

Jurjen Beumer

Mensen in uw dienst
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breken van 

het brood

jyoti sahi 
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Wie breekt er brood, wie deelt er drank, 
wie breekt met de verdeeldheid,
stilt honger naar gerechtigheid? 
Wie breekt er brood, wie deelt er drank,
wie breekt met ongelijkheid,
lest dorst naar meer rechtvaardigheid?

Ga de weg van waarheid,
zing het lied van ’t koninkrijk,
help liefdevol je naaste,
ver weg, maar onder handbereik.

Jan van der Plas
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de tempel

Marieke romeijn
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Aankloppen, goede dag zeggen, 
trachten bij elkaar te komen.
Dat is zoeken naar harmonie
tussen verschillende mensen.

Hallo zeggen, welkom heten, 
proberen of je lief kan hebben.
Dat is ontdekken dat die harmonie 
telkens anders dan verwacht is.

Binnenkomen, aandacht geven, 
je leven instellen op samen zijn,
doe je niet in een tijdloze ruimte.
Dat heeft veel te maken
met drukte, werk en mensen,
met inkopen, poetsen en koken,
met zorgen, verzorgen, nazorgen,
met op de bank vallen, effe rusten,
met hoe de week er uit ziet.

Mensen liefhebben, zien wat er gebeurt,
je laten raken door noden van mensen,
vergt je tijd, verstand, handen en hart.

Daarom zijn er mensen,
die in de voedselbank deelnemen,
die kleding aan elkaar doorgeven,
die generaal-pardonners huisvesten,
die voor drinkbaar water zorgen,
die in Exodushuizen meedoen,
die familieleden van zieken in  
ziekenhuizen opvangen,
die in het hospice stervenden begeleiden,
die bij ruzies bemiddelen naar vrede,
die zorgen voor een duurzame leefomgeving.

Gedag zeggen, hoi, je medemens zien,
heeft tijd nodig om te groeien, 
om te leren, om te leven.

Liefhebben is een aanwezig zijn, 
waardoor je laat zien wie we zijn, 
gisteren, vandaag en morgen,
adem, waardoor leven op weg is
en soms God zomaar oplicht.

Hub Crijns

AAnKloppen, hAllo zeGGen,  
binnenKoMen 
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Open mijn hart,
maak mij tot een ontvankelijk mens.
Dat ik zien kan wie in nood leeft,
dat ik de stem hoor van wie lijdt.
Help mij, God, mijn roeping te verstaan
op de plaats waar ik leef.
Dat ik op elke plaats en
in iedere periode van mijn leven,
of ik nu jong ben,
in de kracht van mijn leven,
of oud,
of ik nu gezond ben of ziek -
dat ik mag ontdekken wie ik kan zijn,
zodat uw Rijk van vrede en liefde,
van gerechtigheid en verzoening
gestalte krijgt onder ons mensen.

Marinus van den Berg
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pop

nol vonk
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Gun ons nieuwe ogen,
die helderziende zijn voor  
de signalen
van mensen om ons heen.

Gun ons open oren,
om het zwijgen van anderen
op de juiste golflengte op te vangen

Gun ons humor en tact
in de omgang 
met lastige mensen;
want ook díe plaatst u 
op ons levenspad.

Gun ons een goed geheugen,
voor wat anderen 
ons hebben toevertrouwd
en voor wat wij hen 
hebben beloofd te zullen doen.

Gun ons vasthoudendheid,
om de tijd niet te verdoen 
met kleine onenigheden. 
Uw rijk kan niet worden gebouwd 
door zure mensen.

Gun ons een blij gezicht 
en een glimlach 
die de spiegel is
van een vrolijk hart,
zodat anderen zich 
daaraan kunnen optrekken.
Gun ons die gezindheid,
die ook in Jezus stak, 
toen hij 
mens onder de mensen 
en vriend onder vrienden was.

Alfred C. Bronswijk
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Wij danken U,
dat U een gastvrije God bent,
dat wij bij U mogen aankloppen
met alles wat ons bezighoudt,
dat U ons nooit afwijst,
maar het gezelschap geeft
van Uw Zoon Jezus
en de nabijheid
van uw troostende Geest.

Wij bidden U:
leer ons uw gastvrijheid,
zodat onze eenzaamheid wordt omgezet
in gemeenschap met onze medemens
en met U.

Wij bidden U voor uw kerk:
dat zij ruimte biedt
aan mensen van wie de levens vastlopen,
dat uw gemeente een open huis mag zijn,
een herberg, een oase
in de baaierd van chaos en rumoer.

God redt ons, help ons
en wees ons nabij.

Jurjen Beumer

Foto: istock
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Je mag je een
gelukkig mens prijzen
als er mensen om
je heen zijn
die je niet in de steek laten.
 
Je mag je een
gelukkig mens prijzen
als mensen je hart verwarmen,
mensen die je verdriet 
zien,
mensen die je ook optillen
en opbeuren.
Mensen van wie ook hoop
uitgaat,
omdat ze je niet vergeten.
 
Je mag je een
gelukkig mensen prijzen - 

ook al word je getroffen
door ongeluk, verdriet en
moeite - 
als er mensen zijn die
je steunen,
mensen met handen die
meedragen,
mensen met handen die je
last verlichten.
 
Je mag je een
gelukkig mens prijzen
vanwege die mensen
die je een glimp doen
opvangen van het
menslievende Gelaat
van de Onzichtbare
die hoopt dat je goede
hoop kunt behouden.

hoop
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Wij vragen U niet, o God,
om wonderen en tekenen uit de hemel,
wij vragen U om uw aanwezigheid
hier in ons midden,
om het vuur van uw Geest
dat ons verlicht en verwarmt,
om de kracht van uw tegenwind
die mensen beweegt en bergen verzet:

Dat eenzamen ogen vinden
die hen aanzien en wanhopigen handen  
die hen oprichten,
dat zieken bewaard worden
voor de moedeloosheid
en mensen met tegenslagen
voor verbittering
dat stervenden de grote vrede vinden
en zij die iemand verloren
zichzelf niet kwijt raken,
dat machthebbers niet ongehinderd

hun gang kunnen gaan
en onderdrukten niet omkomen
in doffe wanhoop,

Dat wij mensen op uw aarde
niet eindeloos bezig blijven
uw levenswerk te vernielen
en elkaar te beschadigen
dat er brood zal zijn
voor wie vergaat van de honger
en dat de wijn van de vrede
zal rondgaan onder de mensen
dat de tegenspraak niet verstomt
en de lofzang blijft klinken,
en dat er allerwege gehoor zal zijn
voor het goede nieuws
dat het ook anders kan met ons.

Wim van der Zee

niet oM wonderen en teKenen
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Ik geloof in God, de Schepper,
die de wereld als een herberg
voor mens en dier gemaakt heeft:
toegankelijk, gastvrij en rijkelijk voorzien.

Ik geloof in Jezus Christus,
geboren in een herberg,
voor wie geen plaats was, vanaf den beginne,
die ons het beeld van de ware herbergier heeft 
getoond:
openheid voor iedereen, naar geslacht, kleur of 
stand,
solidariteit met gebeukten en gebukten,
een uitgestrekte hand naar dwarsdrijvers en 
benauwers,
eten en drinken als oefening van gemeenschap.

Ik geloof in het innig engagement van deze Heer,
al kostte Hem dat – consequent als Hij is – 
smaad, afwijzing en het kruis.

Toch geloof ik dat zijn manier van leven
sterker is dan de dood.
Daarom kon Hij opstaan,
en met zijn vader meet Hij nu de wereld af
aan deze herbergende liefde.

Ik geloof in de Geest, die de mensen dit leven 
inblaast.
Ik geloof in een kerk als herberg,
waar genade, vreugde en gulheid niet ophouden,
waar herbergzaamheid en verbondenheid
een voortdurende inspiratiebron blijven. 
In zo’n huis, van deze God,
weten wij ons geborgen, voor altijd.
Amen.

VPKB-gemeente Antwerpen-Noord  
‘De Brabantse Olijfberg’

herberGbelijdenis

the first seven days in your house

Adriaan van den berk
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God,
help ons om zo nu en dan
even stil te staan,
zoals nu.
Om na te denken
over onszelf en de wereld.
Geef dat we dan dromen
over hoe het kan zijn.
Dan ontdekken we ook
wat er nog moet veranderen.

droMen en 
ontdeKKen
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Mijn werken is bidden
en mijn bidden is werken.
Ik zoek al doende uw Naam.

Eeuwige, gij ziet als een herder om
naar alle mensen van uw kudde.

Bezoeker, gij doorbreekt de stille
fluistering van het ziekbed met uw lach.

Losser, gij bevrijdt mensen
van de tralies die cellen hebben.

Kleder, gij kleedt de onbeschutte
en onbeschermde mens met uw mantel.

Onthaler, gij schenkt aan de reiziger
en laatkomer uw gastvrijheid.

Schenker, gij kent onze dorst
en lost die op met frisse drank.

Krachtgever, gij weet de lege maag
van hongerige mensen te vullen.

In mijn gebed zocht ik uw Naam,
vond het spoor van uw gerechtigheid,
en deed de werken van uw barmhartigheid.
Maar toen ik een hongerige een broodje gaf,
een dorstige een blikje sinas kocht,
een vreemdeling hielp met zijn papieren,
mijn kleren deelde met een bijstandsgezin,
een gevangene in zijn cel bezocht,
een zieke een bloemetje bracht,
met de weduwe in de straat een praatje maakte,
-wanneer en waar-
zag ik u toen?

“De Koning zal hen ten antwoord geven:
Voorwaar, Ik zeg u:
al wat gij gedaan hebt voor een
dezer geringsten van mijn broeders
hebt gij voor Mij gedaan”.

Hub Crijns
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Wanneer we onze rugzak pakken en onderweg gaan
op zoek naar een ander land, ver van alles wat we kennen
wanneer we onze vleugels willen uitslaan
dan is God onze reisgenoot: we ontmoeten hem in de ander …

Soms lijken de nachten eenzaam, en is de lucht vol donkere wolken
waar geen zonnestraal doorheen kan. Maar God zal er vol liefde zijn;
want God is onze reisgenoot; we ontmoeten hem in de ander …

Onze kinderen zullen ons verlaten, vrienden gaan een andere kant op
wat altijd blijft dat is het hart dat vertrouwen mag op God:
want God is onze reisgenoot: we ontmoeten hem in de ander …

In de uitgestoken hand, en door de open deur van vreemden
ontmoeten we in de liefde, en we weten dat God daar ook is;
want God is onze reisgenoot: we ontmoeten hem in de ander …

Shirley Murray

lied voor reiziGers
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ik zal jullie een nieuw 

hart en een nieuwe 

geest geven 

(ez. 36 v 26)

Monique touwen
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Heer, open onze ogen,
zodat wij zien wie de ander is,
de ander die ons nodig heeft.

Heer, open onze oren,
zodat wij horen naar de ander,
de ander die ons zijn verhaal vertelt.

Heer, open ons hart,
zodat wij geraakt worden door de ander,
de ander die zo’n pijn heeft.

Heer, zet onze benen in beweging,
zodat wij naar de ander toe kunnen gaan,
de ander die zo eenzaam is.

Heer, zegen onze handen,
zodat wij de ander aan kunnen raken,
de ander die ons zo nodig heeft.

Irene Chr. Stok
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Wij bidden om licht
voor die wijde wereld
en voor de plaats waarin wij wonen:
nieuw licht,
overal waar de stoppen van 
de hoop zijn doorgeslagen.
Nieuw geloof,
overal waar mensen zich terugtrekken
en niet meer geloven
dat de vrede
het winnen zal
op de oorlog.
Nieuwe liefde,
overal waar de aandacht 
voor elkaar is verflauwd.
Nieuwe ogen,
overal waar mensen het niet meer zien
en op elkaar zijn uitgekeken.

Wij bidden om licht,
overal waar duister en dood
het leven hebben aangevreten,
van het grote moorden
tot het kleine handgemeen,
van de grote honger
tot ieders eenzaamheid,
van het grote wantrouwen
tot ieders gebrek aan mededogen.
Wij bidden om licht
wij bidden om Christus,
de nieuwe mens:
dat hij opstaat
in ieder van ons
en in die ene wereld
van ons samen.
Amen!

Jan van Opbergen

oM licht

Foto: Henny N
agelhout
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Mens-Medemens

franz hazelzet
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een MedeMens

Op zoek ben ik naar een medemens.
Een medemens, een deler, een mede-deelmens.

Delen wil ik van mijn leven.
Ik wil het laten gebeuren:
een nieuwe wonderbare spijziging.
Delen met mijn medemens.

Ik deel uit aan jou, jij deelt uit aan mij.
We leveren ons uit aan elkaar
en we houden ruimschoots over:
wel twaalf manden vol.

Genoeg voor jou en mij en meer.
Genoeg voor ons allemaal en meer.
Genoeg voor iedereen en meer.
Genoeg.
Met elkaar kunnen wij het wonder
opnieuw laten gebeuren.

Hilda Luken
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Aandacht is eerbiedig. 
Ze dringt zich niet op. 
Ze kan wachten, 
ze laat vertrouwen groeien.

Aandacht is ontvankelijk. 
Ze stelt zich open. 
Ze leeft zich in. 
Ze kan ontvangen.

Aandacht is tijd. 
Ze neemt de tijd, 
ze jaagt niet op. 
Ze overhaast zich niet.

Aandacht is attent. 
Ze ziet het kleine. 
Ze vergeet niet. 
Ze doet wat ze zegt.

Aandacht is trouw. 
Ze blijft komen. 
Ze houdt de lange duur vol. 
Ze komt ook in moeilijke tijden.

Aandacht is aanwezigheid.
Ze kent de waarde van er zijn.
Ze weet stil te zijn.
Ze is eenvoudig.

Aandacht heelt onze wonden. 
Aandacht versterkt onze innerlijke kracht. 
Aandacht schept gemeenschap.

Gelukkig de mens die aandacht 
schenkt en die aandacht ontvangt.

Marinus van den Berg

AAndAcht

63



64



God van mensen,
mannen en vrouwen
kleinen en groten
jong en oud

zie uw mensen
op de vlucht 
voor oorlog en geweld

zie uw mensen
armgemaakt
gekleineerd
aan de kant gezet

zie uw mensen
getroffen door ernstige ziekten
uw mensen
het leven loslatend
omdat zij moeten sterven

wees hen allen nabij
laat hen niet los
en laat ons hen nabij zijn

God van alle mensen,
geef vrede
ontferm U

Barmhartige God
laat ons er zijn 
zoals U er bent
voor elkaar en voor de ander

voor de kleine en grote wereld
voor uw schepping
voor wat leeft 
groeit en bloeit

dat wij uw wereld 
met groot respect behandelen
en uw mensen zien
als onszelf
liefhebben 
als onszelf
ver weg en dichtbij
bekend en onbekend
gehaat en bemind

dat oorlog mag verdwijnen
voor eens en altijd
dat de haat omkeert in
oog voor de ander
dat mensen weer mogen 
ademen in genade
als mensen onderweg

God van alle mensen,
geef vrede
ontferm U

moge het zo zijn!

Sjon Donkers
foto: Barbara Bosm

a/ICCO
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Als wij weer het brood gaan breken
dat Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan met hem te delen
die geen deel van leven heeft

Als wij van de feestwijn drinken
die Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan om te gedenken
wie een lege beker heeft.

Als wij samen in de kring staan
om wat Gij ons geeft,
leer ons dan om vast te houden
wie geen hand in handen heeft.

Als wij weer de lofzang zingen
om wat God ons geeft,
leer ons dan voor hem te roepen  
die geen stem meer over heeft.

Als wij zo de toekomst vieren,
die Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan vandaag te zorgen 
voor wie zelfs geen morgen heeft.

Wim van der Zee

Foto: Freek Visser 67
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Geloven

Wij geloven in die Ene
die was, is en zal zijn.
Schepper tegen chaos in.
Wij gaan op weg met God,
die ons kent en aan ons gehecht is.
In Jezus en zijn weg laat de Ene zich kennen en 
herkennen wij God.
Jezus schudt ons wakker en bevrijdt ons,
Hij leert ons leven door de dood heen.
Sterker dan de dood is de liefde een laaiend vuur
Geen zee dooft haar uit.

De geest van de ene God en Jezus,
inspireert ons en geeft ons kracht
om door te gaan in het spoor van Jezus.
In mensen kan zij zichtbaar worden,
in mensen kan zij zichtbaar zijn.

Alleen kunnen wij de weg niet gaan. 
Samen willen we de woorden horen.
Brood en wijn delen,
elkaar ontmoeten en bemoedigen.
Wij voegen ons in de stroom van mensen,
op weg naar een wereld van vrede, liefde en 
gerechtigheid.

De geest van de ene God en Jezus,
inspireert ons en geeft ons kracht  
om door te gaan in het spoor van Jezus.
In mensen kan zij zichtbaar worden.
In mensen kan zij zichtbaar zijn.

Tekstgroep EUG
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oefeninG vAn hoop

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd 
tekenen van hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop 
overspoeld zal worden.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen 
en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken 
met mijn woorden.
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf 
in mijn oordeel.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.
Ik hoop dat ik kan luisteren 
naar het innerlijk van de mens.
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde. 
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
Ik hoop op mensen die samen met mij leven 
vanuit de goede hoop.

Marinus van den Berg
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Onzienlijke,
van Wie mensen hebben betuigd
dat Gij alle ellende
wel degelijk ziet
en alle hulpgeroep
wel degelijk hoort,
Schepper van mensen,
die ons hebt geschapen
naar uw beeld
en in uw gelijkenis,
open onze oren en ogen
voor de mensen
met wie wij samen
het leven delen
op de ene aarde
onder uw hemel.
Dat wij onze ogen
niet zullen sluiten
voor wie het onderspit delven
om ons heen:
diegenen die 
afhankelijk zijn geworden

van steeds feller omstreden 
uitkeringen,
de werklozen
en de arbeidsongeschikten,
alleenstaande vrouwen,
mannen en kinderen,
al die groepen
waarachter we wel cijfers,
maar nauwelijks nog
mensen kunnen zien.

Onzienlijke God,
ken en doorzie ons,
doorgrond ons,
vorm en herschep ons,
maak onze voeten
tot boden van vriendschap,
leer onze handen
gebaren van vrede.

Niek Schuman

oM open oGen
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omarming 

niels snoek

Heer leg uw hand op mijn schouder.
Geef mij de kracht
steeds liefde boven haat te verkiezen.
Geef ons allen de kracht
eendracht boven tweedracht,
eenvoud boven waan
onthechting boven bezit te verkiezen.
Geef de wereld de kracht
vrede boven oorlog,
oprechtheid boven diplomatie,
goed doen boven kwaad te verkiezen .
Leer mij aan anderen te denken,
mijzelf te geven,
de anderen te begrijpen en te vergeven
naar uw voorbeeld.
Leer mij de mensen
die het kwaad bedrijven niet verachten,
wel het kwade te haten.
Leer mij lief te hebben
wie van mij houdt
en ook wie van mij niet houdt.
Heer, leg uw hand op mijn schouder.
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Mozes
Heer, u laat zich zien aan Mozes,
in het vuur van de braambos.
Schoorvoetend staat hij daar,
zonder sandalen, vertrouwend op u.
Heer, zoals Mozes voor u staat bij de 
braambos
zo staan wij nu ook voor u.
ons oog op u gericht.

Geef ons de voeten van Mozes, 
eerbiedige voeten, eeltige voeten
die kunnen gaan waar ze moeten gaan.
Geef ons de mond van Mozes,
niet om mooi te kunnen spreken,
maar om te zeggen waar het op staat.

Geef ons het hart van Mozes,
een hart van vuur,
groot en sterk,
waar wel een heel volk in past.
Een hart met durf,
een hart dat klopt en klopt met liefde.

Berthe van Soest
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Roep mij.
dan kom ik naar buiten
met pijn in mijn ogen
vanwege het donker van binnen.

De gang zit er nog niet goed in
zoals u ziet,
ik durf geen ruimte in te nemen,
maar geef mij Uw woord
zoals ik mijn arm
aan een blinde.

Ronald da Costa
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Geef Mij

Vader,
geef mij licht in mijn handen
om uit te delen,
licht in mijn ogen
om een lach te ontlokken,
licht in mijn oren
om uw stem te vernemen,
licht in mijn hartstocht
om liefde te zijn,
licht in mijn denken
om uw dag te zien dagen,
licht op mijn schouders
om vrede te dragen,
licht op mijn hoofd
om een teken te zijn,
licht in mijn lied
om uw goedheid te eren,
licht in mijn tranen
om mensen te troosten,
licht in mijn hart
om een licht te zijn.

Jaap Zijlstra
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