
 
 
 
 
 
 
 
  

Veertigdagentijd 
Veertig dagen tijd 
Tijd om te bezinnen 
Tijd om te vasten 
- of niet 

 

Tijd om na te denken 
over lijden en 
over vergeven 
Tijd om opnieuw … 
Ja, - wat? 

 

Tijd voor nieuw 
Tijd voor kansen 
Tijd voor Hem 
Tijd voor … 
Ja, - wat? 

 

Tijd om die kans te pakken 
Tijd om om te keren 
Tijd voor een betere weg 
Tijd genoeg … 
toch? 

 

Veertigdagentijd 
Veertig dagen tijd 
Ieder jaar die nieuwe kans 
Voor een nieuw begin 
- Tijd om aan te pakken 
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Jezus en de Samaritaanse vrouw 
 
Jezus antwoordde: 
‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, 

maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, 
zal nooit meer dorst krijgen. 

Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden 
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 

 
(Johannes 4, 5-26) 

Wel nu, dit zegt de Heer. 
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, 
zo waardevol, en Ik houd zoveel van je. 
Wees niet bang, want Ik ben bij je. 
 

Aangeleverd door Aafke Boerma. 

God heeft mensen uitgekozen 
die onbelangrijk zijn  
en niets voorstellen  
en voor wie niemand respect heeft. 
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IK ZAL ER ZIJN 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 
Tekst: Hans Maat 
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest 
© 2013 Stichting Sela Music 
 
Aangeleverd door Lummie Peelen 

U STIMULEERT ONS ELKE DAG 
 

U stimuleert ons elke dag weer 
Om het leven voluit te beleven. 

Want onvoorspelbaar in de tijd, 
kort onze wandeling, 
en verloren in het uur 

dat niet door ons gebruikt 
leeg terugkeert tot u. 

 
U stimuleert ons elke dag weer 
om niet met angst te denken 

aan de berg van zorgen van morgen. 
U vult ons onderweg met licht, 

laat vreugde vinden in de kleine dingen. 
En alle ellende van het dal van gisteren 

mogen we ook dáár laten liggen. 
 

U stimuleert ons elke dag weer  
om de weg van het goede te gaan, 
Eigen last en eigen kruis te dragen 

in de voetsporen van hem 
die onze weg en onze waarheid is: 

Christus – gids, reisgenoot en metgezel. 
 


