
 
 

    

De verzoeking in de woestijn 
 

Daarop zei Jezus tegen hem: 
‘Ga weg, Satan! 

Want er staat geschreven: 
“Aanbid de Heer, uw God, 

vereer alleen Hem.” 
(uit Matteüs 4, 1-11) 
 

Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent, 
Een parel in Gods hand 

lk geloof in de zon ook al schijnt hij niet.  
lk geloof in de liefde ook al ben ik alleen.  
lk geloof in God zelfs als hij stil is. 
 
Opgeschreven in de 2e wereldoorlog door een Joodse onderduiker  

op de muur van een kelder in Keulen 
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 Zalig zij 

Zalig zij die mij aanvaarden 
Ook al ben ik dan bejaard 
Die me in mijn dagelijks leven  
Zorg en ongemak bespaard. 
Zalig zij, die het beseffen  
Dat 'k ze niet zo goed versta 
En die het gewoon negeren  
Als ik een stommiteit bega. 
 
Zalig zij die me vergeven 
Als ik niet hun naam meer ken  
Die me heel goed laten merken  
Dat ik nog onmisbaar ben.  
Zalig zij) die willen helpen 
Als het mis gaat met mijn werk  
Die me gaarne vergezellen 
Als ik het niet goed meer merk 
 
Zalig zij, die niet gaan schelden 
Als ik het tafelkleed verschroei 
Die de andere kant uitkijken  
Als ik met mijn koffie knoei. 
Zalig zij, die niet steeds zeuren:  
Opa, oma, loop een beetje recht 
En niet steeds voor de voeten gooien; 
Dat hebt u al een keer gezegd. 
 
Zalig zij die voor mij zorgen 
Ook al duurt het jaren lang  
Me vertroetelen en troosten 
Als ik eenzaam ben en bang.  
Zalig zij, die van me houden  
Ook al ben ik hen tot last 
En die op me blijven passen 
Ook als 't hen soms ooit niet past. 
 
Zalig zij die met mij samen  
Nog eens teruggaan in de tijd 
En die met me blijven praten 
Ook al ben 'k de draad soms kwijt. 
Zalig zij, die me als mens zien 
Met mijn vreugde en mijn pijn 
Die me heel goed laten voelen 
Dat 'k niet eenzaam hoef te zijn. 
 
Geschreven door: 

Mevrouw Van Noord, de oma van To Vooren. 
Ze is 101 jaar geworden. 

 

Teveel mensen bidden  
of de bergen in hun leven mogen worden verwijderd,  
terwijl ze eigenlijk moed nodig hebben om ze te beklimmen! 

 

Aangeleverd door Willy Strasters 

14 


