
 

 

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… 

 

Zondag 22 maart 

“De opgewonden merels die met zessen, hun zomerdorst gemeenzaam komen lessen, hangen 

als acrobaten aan een rek, in het broos takwerk van de lijsterbessen. 

De sneeuwklok in het gras, de vogelbende luidruchtig naderend uit het onbekende. In bloei de 

hazelaar in mijne tuin, ’t zijn tekens en signalen van de lente.” 

(uit de gedichten van Jos Versmissen) 

 

Gebed 

Oog hebben voor wat velen niet zien, de verborgen kansen, God, zijn als een nieuwe dag die 

begint. Mensen kunnen genezing en bevrijding vinden, de muur van verkrampte regels en 

doemdenken slopen.  

Mogen we in deze tijd met Jezus de hand uitsteken. De brug slaan naar allen, die deelgenoot 

willen worden van uw grote genade, die er is en blijft voor altijd. Amen.  

 

Bijbelquote  

Na deze woorden spuwde Jezus op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij 

streek die op de ogen van de blinde 7en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam 

en was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij 

terugkwam kon hij zien. (Joh. 9, 6-7) 

 

Een blinde, door Jezus de ogen geopend, ziet beter dan heel zijn omgeving. De blindheid van 

anderen wordt open gelegd. 



Maandag 23 maart 

“De dag is de dag gelijk, kalenders zijn uit den boze 

Ik leef in het ijle rijk van het tijdloze. 

Nu zoek ik nog wat mij bevrijdt van het driedimentionele:  

Dan ga ik buiten ruimte en tijd 

In de hangende tuinen der eeuwigheid.” 

(uit de gedichten van Jos Versmissen) 

 

Gebed 

God, 

Wij willen geen ziende blinden zijn.  

We willen kunnen zien waar het op aankomt. 

U kijkt met het hart en focust niet op fouten en tekorten. 

Wij bieden U onszelf aan, onze bereidheid anders te leren zien. 

Open onze ogen voor de kiemen van uw nieuwe wereld. 

Vandaag en deze 40 dagen lang. 

Amen. 

 

Bijbelquote 

“Verdraagt elkander en vergeeft elkander, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de 

Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven.” (Kol. 3,13) 

 

Laten we niet over kleine dingen muggenziften, laten we elkaar verdragen zoals we zijn, en 

elkaar dragen doorheen de pijn. 

 

 

 

 



Dinsdag 24 maart 

“Laat in je kleine hand de droom van vele uren. Niets blijft er duren, het leven is zand… 

Hart lieve gezel, zal eeuwig belijden dat keren en scheiden lied is en spel. 

Besloten in de kring van landen en zweven is alles geschreven waarvoor ik schrei en zing.” 

(Uit de gedichten van Jos Versmissen) 

 

Gebed 

God 

Jezus liet de blindgeborene zien. 

Komt U ons tegemoet 

in onze eigen blindheid. 

Geef ons een helder oog 

om het goede te zien 

in de ander, 

in deze wereld. 

Zo moge het zijn. 

 

 

Bijbelquote 

“Zie ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding de wereld.” (Mt. 28,20) 

 

Blijf dus vertrouwen op God die over ons waakt in goed en kwade dagen! 

 

 

 

 

 



Woensdag 25 maart 

“Samen met het volk van God, samen met mensen uit de hele wereld, wordt je de kans 

geboden om leven te geven aan het onverhoopte. Hoe zou je alleen, zonder anderen, Gods 

heerlijkheid kunnen zien? De heerlijkheid van God is verblindend, onze ogen kunnen God niet 

zien. Maar Christus onderschept dit verterende vuur en maakt God, ontdaan van alle luister, 

voor ons zichtbaar.” 

(uit openingstoespraak jongerenconcilie Taizé 30/08/1974) 

 

Gebed 

God, wij willen u bidden… 

Voor al wie verantwoordelijkheid draagt in politiek, 

school, bedrijf, vereniging of gezin. Dat zij zich niet 

enkel angstig verschuilen achter steriele regels, maar zien 

wat moet gebeuren. Dat zij moedige beslissingen 

nemen die mensen en onze planeet doen herleven en 

opbloeien. Amen. 

 

Bijbelquote 

“Jezus zei: blij in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit 

zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij 

blijven.” 

(Joh. 15, 8) 

 

Als we God ook in deze dagen toelaten in ons leven, Hem niet verwaarlozen, op hem blijven 

vertrouwen, dan blijft er hoop, dan blijft er licht in het duister schijnen. 

 

 

 

 

 



Donderdag 26 maart 

“Zonder ophouden, o Jezus, stelt u mij deze doordringende vraag: ‘Wie zeg jij dat ik ben?’ U 

hebt mij lief tot in het leven dat oneindig is. U wijst mij de weg van het risico. U gaat mj voor 

op de weg van de heiligheid. Iedere dag opnieuw maakt u mijn nee tot een ja. U verlangt van 

mij niet enkel flarden maar de totaliteit van mijn bestaan.” 

 

(Broeder Roger van Taizé) 

 

 

Gebed 

God van alle leven,  

van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond. 

In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen. 

Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,  

Door zijn goedheid en verzoening  

heeft Hij nieuwe toekomst geopend  

voor mensen die verloren waren.  

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,  

in deze dagen van onrust en onzekerheid. 

Geef ons kalmte, wijsheid en moed  

om te onderscheiden wat we kunnen doen  

om anderen tot steun te zijn  

en deze crisis te helpen overwinnen. 

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen  

nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren, 

en houd in ons het geloof levend  

dat Gij alles ten goede leidt. 

Door Christus, onze Heer. 

Bijbelquote 

 

“De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? De Heer is de schuts van mijn 

leven, voor wie zou ik bang zijn?” (Psalm 27, 1-2) 

 

Laat ons niet toegeven aan angst en elkaar dragen door deze tijd. Laat ons vertrouwen op de 

Heer. 

 

 



Vrijdag 27 maart 

 

Diep verborgen ligt de kostbare parel, 

Mijn ziel duik als een parelvisser 

Duik diep 

Duik nog dieper en zoek 

Misschien vind je de eerste keer niets? 

Mijn ziel als een parelvisser 

Houd vol, houd onvermoeibaar vol 

Duik diep, steeds dieper 

En zoek! 

 

Zij die het geheim niet kennen, zullen de spot met je drijven 

En je zult er treurig om zijn maar verlies de moed niet parelvisser, mijn ziel! 

 

De kostbare parel is wel degelijk daar verborgen, verborgen voor het oog 

Het geloof zal je helpen de schat te vinden 

Het geloof zal het mogelijk maken dat wat verborgen was aan het licht te brengen. 

 

Duik diep, duik nog dieper mijn ziel als een parelvisser 

En zoek, onvermoeibaar, zoek! 

 

(Moïz Rasiwala) 

 

Gebed 

 

God, wij vragen u 

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen, 

aan wie zich zorgen maken over zichzelf en over de mensen die hen dierbaar zijn. 

Schenk genezing en kracht aan alle zieken, aan hen die alleen zijn, aan mensen zonder 

vrienden of familie. 

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra, 

in scholen en kinderdagverblijven, in huizen waar kwetsbare mensen wonen. 

Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders en aan allen die verantwoordelijkheid dragen 

over anderen. 

Wij vragen het langs Jezus uw Zoon en onze Heer. 

Amen 

 

Bijbelquote 

 

Ik reken erop in het land van de levenden het heil van de Heer te aanschouwen. 

Zie uit naar de Heer en houd dapper stand, wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. 

(Psalm 27) 

 

Hou dapper stand in deze tijd! 



Zaterdag 28 maart 

 

Zich verlaten voelen door de meest nabije. Zich verlaten voelen door wie de sterkste steun 

moest zijn. Zonder antwoord, zonder uitleg, zonder troostend woord.......In eenzaamheid 

schreeuwt Jezus het uit. Hij staat er alleen voor, zonder Vader, niemand die hem bijstaat. Hij 

weet zich eenzaam en troosteloos en klampt zich aan Hem vast. 

“VADER, VERGEEF HET HUN, WANT ZIJ WETEN NIET WAT ZE DOEN !“ 

 

Gebed 

 

Geest van God, adem van leven 

Geest van God, adem van vuur 

Geest van God, troost en kracht 

U heiligt ons. 

 

Geest van God, kom in ons hart 

Geest van God, geef nieuwe kracht 

Geest van God, kom in ons hart 

Wees ons nabij. 

 

Geest van God, adem van leven 

Geest van God, adem van vuur 

Geest van God, troost en kracht 

U heiligt ons. 

 

Bijbelquote 

 

“De Heer is goed, meer dan een houvast op de dag van de nood. Hij kent diegenen die bij 

Hem hun toevlucht zoeken.” (Nahum 1,7) 

 

Wij mogen altijd onze toevlucht zoeken bij God en durven op Hem vertrouwen, ook in tijden 

dat we het moeilijk hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 29 maart 

 

Een tekst van Karel Malfliet 

  

Steeds opnieuw horen wij Uw stem: 

“Kom eruit, verlaat het graf, 

kom in het leven staan, 

wees niet langer vervreemd van jezelf, 

wees mens tussen de mensen.” 

  

Gij doet ons steeds opnieuw verstaan 

dat we niet geschapen zijn 

om elke dag te bewijzen dat we de beste zijn, 

of om elke dag het knagen te voelen 

van een onbevredigde zelfzucht. 

  

Gij laat ons ervaren dat we 

door over anderen te willen heersen, 

zelf geschonden mensen worden, 

vernederd tot in het diepst van ons hart. 

  

Hou niet op ons tot leven te wekken, onze verdorde beenderen bij mekaar te roepen 

en ze nieuwe adem in te blazen. 

  

Maak dat we ongehoorzaam worden aan de machten die de wereld voortdrijven 

in een spiraal van vernietiging en dood. 

  

Maak ons sterk in ons streven naar wereldwijde solidariteit, 

zodat wij deel kunnen hebben aan uw leven dat geen einde heeft. 
 

Gebed 

Onze Vader die in de hemel zijt 

Uw naam worde geheiligd 

Uw rijk kome 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

En breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 

 

Bijbelquote 

“Jezus zei: ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet 

gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mt. 5,17) 

De wetten zijn er om goed voor ons te zorgen. In de Geest van Jezus, als goede christenen, 

bouwen wij ook nu mee aan een betere samenleving.  


