
Tastend in herinnering 

 

om wie je was, 

om wat je zei, 

om wat je deed 

 

voor ons, 

voor onderwijs, 

voor de scholen in onze groep. 

 

We koesteren de beelden van je leven 

in stilte. 

 
 
 

 

 

lentesneeuw 
Marco Borsato 

 

De lentezon gaat stralen 

ze slaat haar vleugels uit. 

De vogels komen dichterbij 

maar jij hoort geen geluid. 

Gevangen in een stilte 

gaat dit ooit voorbij. 

Je ziet het nieuwe leven niet 

je voelt alleen de pijn. 

De bomen laten hun bloesem vrij 

de geur die wordt verspreid. 

Doet je niet zoveel - lentesneeuw 

je ziet lentesneeuw. 

Je richt je blik naar boven 

je vraagt je af waarom. 

Je ziet al veel te lang geen licht 

ook al schijnt de zon. 

De bomen laten hun bloesem vrij 

de geur die wordt verspreid. 

Doet je niet zoveel - lentesneeuw 

je ziet lentesneeuw 
https://www.youtube.com/watch?v=a6x18cWSZYQ&gl=BE 

(enkel om te beluisteren) 

https://www.youtube.com/watch?v=a6x18cWSZYQ&gl=BE


 

bijbelwoord 
 Prediker 12: 2 – 7 (in een vertaling van Huub Oosterhuis)  

 

 Zwart als git wordt het licht 

aarde-donker de zon de maan en de sterren.  

 

Loodzwaar hangen de wolken 

en na de regen klaart het niet op.  

 

De wachters ontvluchten het huis 

bomen van mannen beven als riet.  

 

De hand van de molenaarster 

is moe van het malen.  

 

De vrouwen achter hun vensters 

staren het duister in.  

 

Deuren vallen in het slot.  

ijl klinkt de stem van de vogel 

de liedtonen sterven weg.  

 

Iedere hoogte vreeswekkend 

iedere helling te steil.  

 

Ach olijven je smaakt me niet meer 

amandelbomen bloei niet voor mij.  

 

Sprinkhaantje wat sleep je je voort 

kapperbesje je helpt niet meer.  

 

Zo naderen mensen hun laatste woning – 

weeklagers wachten je op.  

 

Het zilveren snoer wordt doorgeknipt 

de gouden lamp valt stuk op de vloer.  

 

De kruik barst aan de rand van de bron 

het scheprad valt in de put en breekt.  

 

Stof keert terug naar de aarde 

aarde tot aarde.  

 

De levensadem keert 

naar god, die haar gaf. 



Hier staan wij dan, 

de nacht valt 

en het slagveld van ons leven 

is vervat 

in deze mens aan het kruis. 
 

 

 

 

 

God, 

 

woordeloos staan we -  

onmogelijk te vatten 

hoe Corona 

toeslaat 

in het gewone leven. 

 

Gekneld zijn we 

in pijn en verdriet 

geveld door onmacht 

gekanteld door wanhoop  

bevangen door angst. 

 

God,  

help ons, 

aanvaard onze leegte en onze angst 

ons smeken en innig hopen. 

En ons gedeeld verdriet  

met allen die getroffen zijn 

hier en overal ter wereld 

door zichtbaar en ‘onzichtbaar’ leed, 

in kleine en grote verhalen. 

Amen. 
naar J. Binon 

 
 

Indien ik de woorden kende om antwoord te geven op de duizend vragen dan 

praatte ik met je, uren en dagen lang. Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart 

aan onmacht en pijn dan bleef ik naast je staan uren en dagen lang. Maar ik ben niet 

groter niet sterker dan jij en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel, We zijn maar 

zielsgenoten op elkaars weg, al uren en dagen lang. Getekend door dezelfde 

kwetsbaarheid verbonden door hetzelfde verlangen naar vrede en gerechtigheid al 

jaren en eeuwen lang.  
naar Marcel Weemaes  

 



 

Christus, met ons, voor ons, achter ons, naast ons 
 

Dit klassieke gebed van St Patrick, werd op muziek gezet door Arvo Pärt, (en hier 

uitgevoerd door Voces8).  

Het is misschien een troost te horen zingen hoe Christus ook nu, overal aanwezig is. 

Met ons, voor ons, achter ons, naast ons, … Er is geen plaats waar Hij niet is, geen 

plaats waar Hij niet mét ons is. 

  

“Christ with me, Christ before me, Christ behind me, 

Christ in me, Christ beneath me, Christ above me, 

Christ on my right, Christ on my left, 

Christ when I lie down, Christ when I sit down, 

Christ in me, Christ when I arise, 

Christ in the heart of everyone who thinks of me, 

Christ in the mouth of everyone who speaks of me, 

Christ in every eye that sees me, 

Christ in every ear that hears me. 

Christ with me.” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=Ir3htl3UlBk&feature=emb_logo 

Moge het besef van de alomtegenwoordigheid van Christus, in al wat was, is en nog 

komen gaat, ons ten diepste sterken, bemoedigen en troosten. 
Jana Binon 

 

 

 

RAAK ONS AAN 

Als de nachten donker zijn 

Ontsteek een lamp in onze ziel. 

Als de storm raast over het land 

Wees ons nabij in een zacht suizen. 

Alle smart, alle vertwijfeling, alle woede 

Laat ze verstillen bij U. 

Vloei in ons uit, 

Stroom door ons heen, 

Wees kracht in ons, liefde, 

Wees licht in ons, ruimte, 

Leer ons stil zijn, leer ons open zijn, 

Uw heilige Naam in ons midden, 

Uw heilig Woord in ons hart, 

Verbondenheid met allen, 

Grenzen doorbroken. 

Onuitsprekelijke, wees bij ons, 

Raak ons aan. 
Catharina Visser  

Uit: ‘Opstaan in stilte’, Dabar-Luyten.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=Ir3htl3UlBk&feature=emb_logo

