
 

Alle kleine beetjes helpen om aandacht te hebben voor elkaar. Elk klein beetje helpt om 

ook in deze tijd van “gesloten” ons hart open te houden voor God. 

Moge deze kleine prikkeltjes inspireren, hoe klein ook… 

 

Bezinning voor 1 week 

 

Maandag 16 maart 

“De moerbeitoppen ruisen, God ging voorbij, 

Nee niet voorbij, hij toefde 

Hij wist wat ik behoefde en sprak tot mij”  

(uit de gedichten van Jos Versmissen) 

 

Gebed 

Op uittocht uit een slaafs bestaan, geneigd om terug te plooien op oude zekerheden, 

wijst U, God, de weg vooruit: Toekomst, verrijkende ontmoetingen, 

verfrissend water uit de bron, helder water dat Jezus geeft. 

Onze dorst is groot en de weg is lang. 

Mogen wij de tijd vinden om zijn woorden in ons op te nemen. 

Ze zijn leven, voor vandaag en morgen, voor altijd. Amen. 

 

Evangeliequote 

“De engel van de Heer sprak tot hem: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd…” 

(Mt. 1, 20) 

Jozef was niet bevreesd Maria tot zijn vrouw te nemen.  

Laten wij ook in deze tijden niet bevreesd zijn, en samen elkaar steunen, helpen, elkaar een 

warm hart toedragen met extra aandacht voor hen die eenzaam zijn. 



Dinsdag 17 maart 

“Hoor het lied van die bezeten zijn van wat van mensen maakt, 

Die nimmermeer vergeten zijn dat God aan ’t einde van alles staat” 

(uit de gedichten van Jos Versmissen) 

 

Gebed 

God, 

ook wij dreigen steeds weer 

slaaf te worden van valse goden. 

Ook voor ons blijft loslaten moeilijk. 

Wij leggen onze gaven in uw handen: 

Alles wat ons deze dag ter harte gaat… 

én datgene waarnaar wij dorsten in ons leven 

Beziel ons met de kracht van uw Geest 

om mensen van dialoog te worden 

van verbinding en hoop 

Vandaag en deze 40 dagen lang. 

Amen 

 

Bijbelquote 

“God zal alle tranen van hun ogen afwissen” 

(Apk. 7 , 17) 

 

Laten wijn niet treurig zijn maar deze veertigdagentijd vertrouwen op God die er voor ons 

blijvend wil zijn. 

 

 



Woensdag 18 maart 

“Heer, sta me bij, en leer me lijk Pallieter, met ogen van een kind door ’t leven gaan. Ik vraag 

niet veel, met simple kleine dingen… leer mij gelukkig leven.” 

(uit de gedichten van Jos Versmissen) 

 

Gebed 

God 

altijd opnieuw moeten wij mensen 

de weg gaan 

van uittocht – doortocht – intocht. 

Wij willen onze vastgeroeste zekerheden loslaten 

en geen slaaf worden van valse goden. 

Zo moge het zijn. 

 

Evangeliequote 

“Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen tot aan het uiteinde 

der aarde.” (Hand. 13,47) 

 

Laten wij onze taak als christen beleven, elk op onze eigen manier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 19 maart 

Hosannah 

 

God lofzingend juichen de palmen  

met feestelijk gejubel in psalmen. 

De Koning biedt heil aan en vrede  

beloofd bij zijn blijde intrede. 

 

Reeds lang aangezegd als verzoener  

toont Hij zich in Gods Naam weldoener. 

Doet recht aan kansarm zwak begaafden,  

Die honger kon stillen, dorst kon laven. 

 

Genas vaak door hemelse woorden  

tot een lans zijn goed hart doorboorde. 

Vergeeft ook wie Hem slecht beoordeelt  

maar die Hij zijn Vader aanbeveelt. 

 

Om zijn afscheidsmaal zij geprezen  

Die eerst uit de dood is verwezen. 

Wiens liefde reeds eeuwen verwende  

wie Hem sinds Emmaüs herkenden... 

 

 

Gebed 

 

God kent onze dorst naar een zinvol bestaan en naar 

een gelukkige toekomst voor de aarde en al haar 

bewoners. Hij wil die dorst lessen met levend water. 

Met onze dorst naar rechtvaardigheid bidden wij 

voor de machthebbers die onze wereld regeren. Dat 

ze kiezen voor een beleid dat de draagkracht van de 

aarde respecteert en dat iedereen ter wereld meeneemt 

naar een welvarend leven op een gezonde 

planeet. Wij vragen het langs Jezus onze Heer. Amen. 

 

 

Bijbelquote 

Zoekt uw kracht bij de Heer en zijn Almacht. Legt de wapenrusting Gods aan… 

(Ef; 6, 10-11) 

 

Laten wij blijven vertrouwen op God en zijn handen zijn om zijn rijk uit te bouwen in deze 

wereld. 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 20 maart 

 

Hoop geeft inzicht  

 

Newman leerde dat zijn leven  

snel daarheen was voortgeijld 

tot hij liefst, zij ‘t eerst maar even  

danknd bij God heeft verwijld. 

 

Hoeveel tijd ons is gebleven  

is de vraag die wij maar stellen 

als we vrezen voor ons leven. 

Dood kan ook wie jong zijn vellen. 

 

Jeugd lijkt later één feestweekend  

met de school als tussentijd. 

Wat sporadisch niet verwent 

heeft doorgaans ons wel verblijd. 

 

Tijd is snelverband op aarde  

tussen wat was en zal komen. 

Het verleden had zijn waarde  

naar ons toe komen slechts dromen. 

 

Zorgen staan zwart-wit getekend  

Doods zijn dagen waar geen licht  

straalt op wie vertrouwend rekent  

met verrijzenis in zicht! 

 

Gebed 

God,  

met onze dorst naar vrede bidden wij voor allen die honger lijden, ongezond moeten leven, 

verdrukt worden, op de vlucht zijn of betrokken in een oorlog. 

Dat ze steun en solidariteit ervaren van mensen die werken aan een gedeelde toekomst voor 

allen. Wij vragen het door Jezus Christus onze Heer. 

 

Bijbelquote 

“Prijs onder alle omstandigheden God en vraag hem dat je altijd de rechte weg mag 

bewandelen en dat al wat je onderneemt tot een goed einde geraakt.” (Tobit 4,19) 

 

Blijf vertrouwen op God, ook vandaag! 

 



Zaterdag 21 maart  

Dienen in liefde  

 

Dienstig wenkt een goede daad  

overtuigd en onvermoeid   

tot een bruikbaar spoor ontstaat  

dat wie zoekt, ten einde boeit  

 

Waar vergetelheid belet  

dat een dankbaar hart God looft  

biedt een liefdevol gebed  

rust en innig diep geloof. 

 

Zinnig voert inkeer en strijd  

die geen dienstbaarheid vermeden  

tot verzoening die bevrijdt. 

 

Wordt dienst als geluk beleden 

dan wijdt ieder weer meer tijd  

wereldwijd aan groene vrede. 

 

Gebed 

God,  

met onze dorst naar geluk bidden we voor ons allen. 

Dat we onszelf niks wijsmaken. Dat we geen valse 

goden achternalopen die ons lokken met een eindeloze 

stroom verstrooiing en consumptiegoederen. Dat 

we tijd maken om op zoek te gaan naar onze echte 

levensbron. Amen. 

 

Bijbelquote 

“Zie, iets nieuws ga ik maken, het is al aan het kiemen, weet gij dat niet ? Ja een weg ga ik 

leggen in de woestijn.” (Jes. 43,19) 

 

Er is altijd licht aan het einde van de tunnel… wanhoop dus niet. 

 


