
 
 

 
 
 
 

Nabije, 
gedenk Jouw barmhartigheid 

en liefde van vroeger. 
Vergeet mijn afbreuken 

en misstappen uit mijn jeugd; 
denk aan mij vol liefde, 
want Jij bent genadig. 

Ps. 25, 6-7 
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Terugkeren naar Jou 
 
Het leven is niet zo simpel als een labyrint:  
ga gewoon door en je bent er.  

 
Het leven lijkt soms op een doolhof met wegen 
die doodlopen. 
Als we maar terug durven komen op onze 
stappen. Iedereen loopt wel eens vast, als we 
maar om vergeving durven vragen en weer op 
weg willen gaan. 
 
 
 
 
Goede God, 
mijn grootste fout is dat ik wel eens denk het 
alleen aan te kunnen, niet langer te leven in 
verbondenheid. 
Zend me weer naar mijn naaste en spoor me aan 
de draad met Jou weer op te nemen. 
Amen. 
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Jij, Nabije, 
zal Je hart niet afsluiten voor mij; 

Jouw liefde en getrouwheid 
zullen mij altijd bijstaan. 

Ps. 40,12 
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Nooit alleen 
 
Wanneer kom je God op het spoor? 
Soms lijkt het alsof je er alleen voor staat. En dan 
kan een verhaaltje over de voetstappen weinig 
troost bieden. Je kent dat verhaaltje toch? 
 
Iemand had het moeilijk en zag achteraf op het 
strand de tijd dat het goed ging twee paar 
voetstappen en bij de moeilijke tijd slechts één 
paar. Hij vroeg aan God: "Waar was Je net als ik Je 
nodig had?" God antwoordde: "Toen heb ik je 
gedragen..." 
 
Op die moeilijke momenten heb je net de 
herinnering nodig toen je God mocht ervaren. 
En natuurlijk ook die schouder op wie je even mag 
leunen of die mens die naar je luisteren wil. 
 
Maar weet één iets: God is er, hier ook! 
 
 
 
 
 
 
Goede God,  
vandaag heb ik Je nodig,  
zend iemand op mijn pad,  
laat Je barmhartigheid aan me voelen. 
Ook al geloof ik dat Jij er bent,  
geef me toch een teken van nabijheid. 
Amen. 
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Nabije, 
wees naar Jouw gegeven woord 

mij vol genade, 
naar Jouw grote koesterende liefde. 

Veeg mijn afbreuken uit. 
Ps. 51,3 
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Vragen om vergeving 
 
 
 
Zou dat helpen om eens in bad te gaan? 
Nee, dat lijkt me te gemakkelijk... 
Al hoewel! Er zijn ook hardnekkige plekken. 
Dan komt er wel eens zandzeep van pas... 
En soms gaan vlekken ook niet meer uit kledij... 
 
 
Gelukkig is God barmhartig... 
 
 
Maar enkel zeggen dat het je spijt is niet 
voldoende. Je moet het ook menen.  
En daarbij is het voornemen nodig om je te 
bekeren. Om wat fout is in de mate van het 
mogelijke om te keren. 
 
Wat een geluk: 
Dat wij niet  
als die niet meer te herstellen kledij 
weg geworpen worden... 
 
 
Goede God, 
Tot Jou kom ik met een klein hartje  
en een groot verlangen. 
Schenk me Jouw vergeving. 
Laat me weer volop leven  
in de vreugde 
Jou erbarming te mogen kennen. 
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Genade aan mij, Nabije, genade aan mij, 
ik wil bij Je neervlijen , 

neervlijen onder de schaduw van Je vleugels, 
tot het stormen over is. 

Want tot aan de hemel reikt Jouw liefde, 
tot in de wolken reikt Jouw getrouwheid. 

Ps.57,2.11 
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Veilig bij Jou 
 
Ken jij ook dat gevoel? 
's Avonds na het werken gezellig nog even zitten 
met een vliesdekentje? Ik niet, maar ik zie het 
iedere dag. En is het echt omdat ze het koud 
hebben? Ik vermoed dat dat gewoon leuk en knus 
is. 
 
Ken jij ook dat gevoel? 
Slapen met opgetrokken benen? Net alsof je weer 
in foetushouding ligt? Ik doe het niet, vroeger wel. 
Het geeft je eveneens dat veilige gevoel. 
 
Hoe zou het dan gezellig zijn dicht bij God te 
mogen aanleunen...  
Als Hij zich dan maar niet draait... 
 
 
 
God,  
bij Jou voel ik me goed. 
Daarom zoek ik Je op in deze kerk, 
daarom ben ik steeds op zoek naar Je, 
en naar zekerheid en bevestiging. 
 
Goede God, 
met Jou spreken doet me goed. 
Jij bent voor mij toch steeds die ongekende, 
en toch: 
Het doet goed even bij Jou te vertoeven. 
Dank Je, 
Amen. 
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Liefde en getrouwheid ontmoeten elkaar, 
gerechtigheid en vrede zoenen elkaar. 

Ps. 85,11 
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Een visioen om van te leven 
 
Stel je voor dat het lam zou kunnen grazen naast 
de leeuw? Stel je voor dat koe en berin 
vriendschappelijk met elkaar zouden kunnen 
omgaan? 
 
Stel je voor dat iedereen om elkaar zou geven? 
Stel je voor dat aan ieder recht zou gedaan 
worden? 
Stel je voor dat er echte vrede heerst over heel de 
wereld? 
 
Alleen maar een droom? 
 
 
Het rijk van God is er al,  
maar het moet nog groeien, 
groeien in jou en in mij, 
groeien in alle mensen van de hele wereld. 
 
 
 
 
 
Goede God, 
bij Jou voel ik me heel. 
Bij Jou voel ik genade. 
Het mooiste in mij roep Jij naar boven. 
Ik word door Jou een nieuw mens, 
een mens vol liefde, 
een leven in Jouw vrede. 
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Luister, Nabije, 
naar mijn spreken en happen naar Jou, 
luister naar mijn schreeuw om meelij. 

Keer Je tot mij en toon erbarmen; 
Geef kracht aan Je dienaar 

en red het kind van Je dienstmaagd. 
Ps. 86,6.16 
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Een schreeuw om hulp 
 
 
Nee, schreeuwen om hulp is geen ongeloof of 
tekort aan vertrouwen. Het is net nog altijd naar 
Hem roepen. Dat bewijst geloof, ook al is het met 
onzekerheid en soms wel eens met twijfel. 
 
Wat zijn we rap met ons oordelen! 
Alsof wij het altijd beter weten. 
Alsof wij de waarheid op zak hebben. 
 
En ook al weten we dat niet alles verandert zoals 
wij het willen, toch mogen we geloven dat God 
ons uitzicht geeft. 
 
Gods nabijheid is meestal in het alledaagse op een 
speciale manier te ervaren. Heb vertrouwen. 
 
 
 
 
 
Lieve God, 
ik weet het: Jij hebt me lief. 
Maar vandaag heb ik het zo moeilijk. 
Ik wil geen bewijs van Je, 
maar wel nabijheid en toekomst. 
Zend me medestanders  
en vooral hoop en een beetje licht 
in mijn donkere dag. 
Amen. 
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Want Nabije is goed, 
Zijn liefde is grenzeloos, 
zijn getrouwheid blijft 

over de generaties heen.. 
Ps. 100,4 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Want Nabije is goed, 
Zijn liefde is grenzeloos, 
zijn getrouwheid blijft 

over de generaties heen.. 
Ps. 100,4 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Want Nabije is goed, 
Zijn liefde is grenzeloos, 
zijn getrouwheid blijft 

over de generaties heen.. 
Ps. 100,4 

  



Lof aan de liefde 
 
 
Als je de liefde niet hebt... 
Nee, je hebt de liefde niet als bezit. 
Het is net in het geven dat je krijgt. 
Maar weet: ik heb de liefde niet  
als eerste gegeven. Ik heb ze ontvangen.  
En dat is zo voor ieder mens! 
 
Dat is net Gods droom: 
dat ieder in liefde verbonden zou zijn, 
verbonden met elkaar 
en verbonden in Hem. 
 
Die liefde is de poort naar het geluk. 
En die poort bestaat uit twee deuren: 
Eer God en heb je naaste lief als jezelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
God, 
als ik hier ben dan is dat net  
omdat ik Jouw barmhartigheid zo prijs. 
Jij zet me aan om mij ook te groeien  
in liefde en mededogen. 
Toon mij hoe ik een warmer mens kan worden. 
Leidt me op Jouw pad van erbarmen. 
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Zoals een vader 
zorgt voor zijn kinderen, 

zo zorgt de Nabije 
voor zij 

die op Hem vertrouwen. 
Ps.103,13 
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Op Jou bouw ik 
 
Dat ik God Vader mag noemen, 
hoe machtig! 
Dat Hij zo Zijn schepping gemaakt heeft 
dat wij gelukkig zouden kunnen zijn, 
hoe machtig! 
Dat Hij in mij me aanzet om echt mens te 
worden, 
ongelooflijk! 
 
Vertrouwen is niet je denken uitschakelen, 
want God gaf ons ook dat vermogen. 
Vertrouwen is met je denken en je hart, 
met alles wat je gegeven is en je jezelf maakt 
weten dat we gekregen hebben  
en zo ook met open handen mogen leven. 
 
Bouw niet op macht of bezit,  
bouw niet op eigen kunnen en kennen, 
want dit alles is vluchtig en gaat voorbij. 
Bouw op diegene die Jouw grond gegeven heeft, 
grond om op te staan: Hij die ons liefheeft! 
 
 
Goede God, 
Ik leef in het volle vertrouwen 
dat Jij me zal geven  
als ik zelf ook open in het leven durf te staan. 
Ik bouw op Je, 
ook al ken ik moeilijke dagen, 
pikdonker zijn ze niet, 
want Jij staat mij bij. 
Amen. 
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Ik love Jou met heel mijn hart; 
terwijl de  machten het zien 

zing ik een liefdeslied voor Jou. 
Ps. 138,1 
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Ik love Jou met heel mijn hart; 
terwijl de  machten het zien 

zing ik een liefdeslied voor Jou. 
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Een danklied 
 
Danken is nieuwe dank tanken, 
is leven en herleven, 
is het schone zien, 
is leven vol genade. 
 
Wie danken kan  
zal nog meer leven van dank, 
zal zich klein maken  
en weten dat je toch geliefd bent, 
zal weten dat niet alles van jezelf komt, 
zal volop genieten van gaven, 
zal tegenslagen beter aankunnen, 
zal leven volop: 
en dat is pas genade! 
 
God is genadevol, 
Hij wil niets anders  
dan dat wij gelukkig zouden zijn. 
 
 
 
 
Goede God, 
Het is goed Jou te danken, 
dankzij Jou groeit er liefde  
in ons en om ons heen. 
Zoveel barmhartigheid kunnen wij niet aan. 
Ons gevoel voor rechtvaardigheid  
is anders dan die van Jou. 
Jouw liefhebben  
is van een andere taal dan de onze. 
Leer ons vol dank Jouw taal te spreken. 
Dank, God, duizend maal dank! 
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