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Genezing van een blinde man 
 
 

Hij vroeg: 
‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ 

 
‘Als ik wist wie het was, heer, zou ik in Hem geloven,’ zei hij. 

  
‘U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem,’ zei Jezus. 

 
Toen zei de man:  
‘Ik geloof, Heer,’ en hij wierp zich voor Jezus neer. 
 
 

Uit Johannes 9, 1-41 

‘Twee manieren’ 
 
Het is niet wat je doet, 
maar hoe je het doet. 
Niet wat je ziet, 
maar hoe je het bekijkt. 
Niet hoe het leven is, 
maar hoe je het leeft. 
 
Het blauwe cirkelvormige kunstwerk 
symboliseert de elementen water en wind. 
Wij weten niet hoe jij ernaar kijkt 
en of het ergens op lijkt. 
 
Het spiegelbeeld in het water is prachtig. 
De natuurelementen zijn machtig. 
 
Spiegel eens en kijk naar je eigen leven 
Probeer een tweede manier te beleven. 
 

Aangeleverd door Roelie Woudsma 

“Zie God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt" 
 
Uit psalm 54.  Aangeleverd dor Mieke Aarbodem 

Sluit je ogen een seconde,  
zet een lach op je gezicht,  
zeg bedankt tegen het leven,  
voor de liefde en het licht. 
 
Aangeleverd door: Nico en Ina Boot 

Belangrijk in deze wereld is niet zozeer waar we ons bevinden,  

maar in welke richting we ons begeven. 
 
Aangeleverd door: Nico en Ina Boot 

Arm blijf je zolang je niet ontdekt  
 dat je met open ogen het scherpst ziet. 

Naïef blijf je zolang je niet geleerd hebt dat er,  
met gesloten lippen, stilten zijn,  
 sterker dan een stortvloed van woorden. 

Onhandig blijf je zolang je niet begrepen hebt 
dat je met gevouwen handen beter handelen kunt 
 dan met veel gebaren. 

Van de Zuid- Amerikaanse bisschop Dom Helder Camara. 
Aangeleverd door To Vooren. 

Toon Hermans 



 
 

God is de wind 
God is de wind, jongen 
die door je haar 
die door je haar 
waait. 

God is de zon 
God is de zon, jongen 
die je gezicht 
die je gezicht 
verwarmt. 

God is geen bijl 
God is geen wet 
God is geen standbeeld 
God is geen oordeel. 

God is een vlok 
God is een sneeuwvlok 
die op je hand 
die op je hand 
smelt. 

God is een woord 
God is een naam 
die in je hart 
die in je hart 
woont. 

God is gratis. 

 

tekst & muziek: Herman van Veen 
God is gratis (voor mijn kleinzoon). 
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In ons hart en in ons huis 
DE ZEGEN VAN GOD. 

In ons komen en in ons gaan 
DE VREDE VAN GOD. 

In ons leven, op onze zoektocht, 
DE LIEFDE VAN GOD. 

Bij het einde, nieuw begin, 
DE ARMEN VAN GOD  
OM ONS TE ONTVANGEN, 
THUIS TE BRENGEN. 

AMEN. 

 
Aangeleverd dor  
Renske van de Schaaf. 

Ik draag U in mijn hart 
  
Mijn God, 
ik hoef niet naar de hemel te klimmen 
om met U te spreken 
en bij U mijn vreugde te vinden. 
  
Ik moet mijn stem niet verheffen 
om met U te praten. 
Al fluisterde ik heel zacht, 
U hoort mij reeds; want U bent in mij, 
ik draag U in mijn hart. 
  
Om U te zoeken, 
heb ik geen vleugels nodig, 
ik heb me enkel stil te houden, 
in mijzelf te kijken, 
me niet te verwijderen 
van een zo hoge Gast. 
  
Als bij mijn broeder, 
mijn beste vriend, 
mag ik bij U vertoeven, 
u zeggen wat mij kwelt, 
U vragen mij te helpen: ik weet 
dat Gij mijn God en Vader zijt 
en ik  uw kind. 
 
 

Theresia van Avila (1515-1584) 

Ik wil niet komen bidden om te krijgen, 
zoals een kind dat om een snoepje zeurt. 
Ik wil hier stil wat zitten en wat zwijgen, 
misschien dat er met mij dan iets gebeurt. 
 
Toon Hermans 
Aangeleverd door To Vooren 

Het leven is als een kluwen wol. 
Dus mens pak op die draad.  
Er zullen knopen en klitten zijn. 
Waardoor je door dalen gaat. 
Ontwar de knopen. 
Vraag waarom en hoe. 
Stap er midden in. 
Verdriet en pijn zullen je deel dan zijn. 
Maar het geeft het leven zin. 
 

Aangeleverd door Gre Biersteker 


