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God spreekt. 

 
De man fluisterde: “God, spreek tot me!”. 
En een leeuwerik begon te zingen. 
Maar de man hoorde het niet. 
 
Dus de man riep: “God, spreek tot me!”. 
En er kwam onweer en weerlicht in de lucht. 
Maar de man luisterde niet. 
 
De man keek rond en zei: “God, ik wil U zien!”. 
En er verscheen een stralende ster aan de nachtelijke hemel. 
Maar de man zag het niet. 
 
En de man schreeuwde: “God, laat me een wonder zien!”. 
En een nieuw leven werd geboren. 
Maar de man merkte het niet op. 
 
Daarom werd de man wanhopig: 
“God, raak me aan, opdat ik weet dat U bestaat!”. 
Waarop God zich uitstrekte en de man aanraakte. 
 
Maar de man wuifde de vlinder weg 
en liep verder. 
                                     Onbekend 
 
 
          Ik 

sta                                                                                                                               
even stil                                                                                                                                                                                                                                                                            
en 
dat                                                                                                                                                                                                                    
is                                                                                                                                                                          
een hele vooruitgang                                                                                                                                       
            Bertolt Brecht 
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Beklim elke berg 
 
Zoek hoog en laag, volg elke zijweg, 
ieder pad dat je kent, beklim elke berg, 
doorwaad iedere stroom,  
volg elke regenboog 
tot je ‘m vindt: je droom. 
Een droom die alle liefde, die je kunt geven, behoeft, 
elke dag van je leven, zolang je op aarde vertoeft. 
Beklim elke berg, doorwaad iedere stroom, volg elke regenboog 
tot je ‘m vindt: je droom. 
En dan wordt je hart gezegend met de klank van muziek 
en je zult weer zingen. 
                 

  uit het Engels: Climb ev’ry mountain,  
   Rodgers en Hammerstein 

 
 
 
Het geschenk van de stilte 
 
Heb de stilte lief boven alle dingen. 
Zij zal je een vrucht aandragen die in 
woorden onmogelijk beschreven kan worden.  
In het begin zijn wij het, die onszelf dwingen te zwijgen.  
Maar vervolgens groeit er uit ons zwijgen iets dat ons tot het 
zwijgen aantrekt.  
Dat God je het gevoel mag schenken van dat iets, dat uit de stilte 
geboren wordt! 
 

Isaac van Ninevé  
 Syrische woestijnmonnik: 7e eeuw na Chr. 
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Ben jij het brood en het levend water?                                                                                                
Dan eet en drink ik je voor nu en eeuwig later.                                                                                   
Ben jij het, die licht door de duisternis geleidt?                                                                                
Dan zie ik jou aan mij zo toegewijd. 
 
Ben jij de deur die opent in de bange nacht,                                                                                              
jij die roept en zoekt en op mij wacht?                                                                                                     
Ben jij de herder die ons mensen weidt                                                                                                   
ook al zijn wij verstrooid, verdwaasd, verspreid? 
 
Ben jij de goddelijk gestorven man                                                                                                      
die met mij opnieuw tot leven kwam?                                                                                             
Ben jij de ware weg in mijn labyrint                                                                                                     
opdat jij mij zoekt en mij, verdwaalde, vindt? 
 
Ben jij de stok waaraan ook ik mezelf kan zijn                                                                                                          
in gegiste drank en volmaakte goddelijke wijn?                                                                                  
Als de vrucht die mij met jou verbindt:                                                                                                   
van jou, gestorven man, jouw eeuwig kind. 
 

  Astrid, 2019 
 
Inspiratie van Meister Eckhart 
 
Maak kennis met gedachten van Meister Eckhart. Hij leefde van 
1260 -_1328 en was in zijn tijd een invloedrijke denker. 
Wonderlijkerwijs stemmen zijn woorden van toen ook voor de mens 
van nu _tot nadenken.  
 
‘Het eigenlijke leeft in het binnenste van de ziel. 
Daar zijn alle dingen voor jou tegenwoordig, 
innerlijk levend en zoekend 
en op hun best en in hun zuiverste vorm. 
Waarom bespeur je daar niets van? 
Omdat je er niet thuis bent.’                

      Meester Eckhart (1260-1327) 
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Uit uw hemel zonder grenzen  
 

Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 

 
Als een kind zijt Gij gekomen 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 

 
Als een vuur zijt Gij verschenen 
als een ster gaat Gij ons voor 
in den vreemde wijst uw spoor 
in de dood zijt Gij verdwenen. 

 
Als een bron zijt Gij begraven 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn 
ooit nog vrede hier op aarde? 

 
Als een woord zijt Gij gegeven 
als een nacht van hoop en vrees 
als een pijn die ons geneest 
als een nieuw begin van leven. 

   Huub Oosterhuis 
 
 
Er waren dakloze mensen ver van hier, 
En Titus kwam en bracht met hem, vertier.←← 

De Koning stond op, en dit is wat hij zei:← 

“Zolang je het voor de minste doet, doe je het voor mij”,  
En aan de hemelpoort mocht Titus erin, 
Hij gaf de levens van de daklozen weer zin. 
              Andrew James Jennings 
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Ritueel 
 
Ik houd het kleine ritueel in ere, 
opdat je elk moment terug kunt keren. 
 
Iedere dag, wanneer het avond wordt, 
maak ik de tafel klaar: een extra bord, 
 
bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas, 
alsof je enkel opgehouden was. 
 
Ik hoor (hoe kon ik denken dat hetgene 
waardoor ik ben, voor altijd was verdwenen?), 
 
ik hoor, alsof de woning nog bestond, 
het grind, de klink, het aanslaan van de hond, 
 
en je komt binnen op het ogenblik 
dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik. 
 
Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf 
en haast niet opziend van mijn stil bedrijf 
 
de woorden vind, als was het vanzelfsprekend: 
schuif aan; tast toe: er is op je gerekend. 
 
             Jean Pierre Rawi 
 

De weg vooruit 
 

Wie kent niet de waarde                              
van twijfel en niet weten.                        
Toch,                                                       
de weg vooruit                                                
is nooit gevonden                                
zonder eerst een stap te doen.          Auteur onbekend 
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Ingepakt in wolken, schoorvoetend, gaan wij. 
In onze handen klemmen wij wichelroeden,← 

spiegels en zwaarden. 
En neerdrukt ons droefheid om het gedane, 
om niet te keren woorden, 
om wat groeide, 
om wat versteende, verwaaide. 
Jij, nog naamloze, ademt ons open en wekt in ons  
weerbarstig geheugen wat wij zagen met  
onze vroegste ogen. 

   Huub Oosterhuis; Uit: ‘Ander ouder’ 
 
 

Wat je ook doet of laat, welke 
richting je ook kiest – als je maar 
niet vervreemdt van die ander,  
van de natuur,  
van de dingen om je heen. 
Als je maar niet vervreemdt van jezelf. 
Hoe je ook loopt – als je  je talent  
maar niet begraaft. 
Als je maar teder blijft.                 

 
 Hans Bouma 

 
Liefde van God 
 
Liefde van God, neem bij mij uw intrek. 
Kom en woon in mijn onderkomen  
en laat uw licht doordringen tot in de donkerste hoeken. 
Laat mijn hart, dat soms vermoeide, afgetobde hart,  
weer opgewekt en vrolijk kloppen. 
Laat het overal licht worden en tintelen van warme kleuren.  
Verzadig mijn mond, zodat ik de smaak voor al het andere los laat.  
Waar U komt wonen en te gast bent, is het huis veilig.  
        (Een vrije bewerking van een gebed) 
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In jou, in mij leeft de ene God 
 
In jou, in mij, in alle mensen, 
daar leeft de ene God. 
In allen lijdt Hij 
en Hij lijdt voor allen. 
In iedereen waar ook 
moet je jezelf herkennen. 
Laat varen dan jouw onbewuste overtuiging  
dat al wat jij weet en kunt ,← 

je apart zet van de anderen.  
Want in jou en in mij leeft dezelfde ene God. 
 

Mahatma Gandhi 
 

Bedankt voor.... 
Bedankt! 

Dat is te weinig, 
wat zeg ik dan nog meer? 

Bedankt voor wie je was en bent, 
voor wat je deed en doet, 
en nog is het niet goed. 
Hoe kan ik je bedanken, 

zo, dat het overkomt 
wat jij hebt toegevoegd 

aan ’t goede dat ontstond, 
hoe jij bewerkte wat je zag, 

er was voor wie je nodig had, 
gedreven door Wie je bewoog 

hield jij je toevertrouwden hoog. 
 

Zo wil ik jou bedanken. 
De woorden die ik kreeg 
werden me stil gegeven 
toen alles in mij zweeg. 

Coby Poelman-Duisterwinkel 
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Echtpaar op reis 
 
De dichter Willem Wilmink (1931 – 2003) beschrijft en echtpaar, dat 
op reis is.  
Ze zitten tegenover elkaar. Hij rijdt vooruit, zij rijdt achteruit.  
Zij ziet wat voorbij is, wat geweest is. Zij kijkt naar het verleden en 
ziet misschien méér dingen.  
Zij kan heel precies beschrijven wat ze ziet. En ze vertelt wat voor 
haar dierbaar is.  
Hij ziet wat er komen gaat. Hij kijkt naar de toekomst en ziet nog 
niet veel.  
Beeldend vertelt hij over de toekomst. En hij tekent met woorden 
een droomwereld.  
Zij wordt somberder.  
Zij ziet wat verdwijnt en verder naar het verleden afdrijft. 
Zij treurt over wat nooit meer terugkomt, voorbij is.  
Haar wereld wordt kleiner. Hij leeft steeds meer op.  
Zijn droom voedt zijn ziel. 
Hij droomt over wat komen gaat. Zijn wereld lijkt groter te worden.  
Ze vertellen elkaar wat ze zien.  
Het is goed om elkaar te vertellen wat je ziet.  
Af en toe wisselen van plaats, dat is kostbaar. 
Want zo kunnen we vandaag leven met het dierbare uit het verleden 
en de dromen van morgen. 

 
René Hornikx 

 
 

“Ik ontdekte dat ik minder  
en minder te zeggen had,  
tot ik uiteindelijk stil werd  
en begon te luisteren.  
En in die stilte hoorde  
ik de stem van God.” 

Sören Kierkegaard 
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Mijn gebed voor onderweg 
 
Op weg naar Sint Jacobus 
Een weekend rust in België. 
 
De vroege morgenzon beschijnt 
het jaagpad langs de Sambre 
en brengt me naar de oude kerk 
waar weinig volk nog samenkomt. 
 
De mis, in ’t Frans gaat langs me heen, 
tenminste grotendeels, 
totdat de Psalm gelezen wordt 
die ik goed ken: 
“Een herder is mijn Heer, 
Hij lijdt mij op mijn weg, 
aan niets zal het mij ontbreken”. 
 
Daar mag ik op vertrouwen 
op mijn verd’re tocht. 

 Uit: Vrij lopen naar mijn verre bestemming 
Van: Ida Blok 

(Ida is een van de initiatiefnemers van de pelgrimsgroep in 
Wageningen en is drie keer naar Santiago gelopen) 
 
 
Een oude meditatieweg opnieuw ontdekken 
 
‘Hier zit ik naast jou’, zei God tot een ijverige aanhanger, en 
‘je hebt veel hoofdbrekens over Mij. 
Je tong doet vele pogingen om over Mij te spreken, en 
Je leest boeken om over Mij iets te weten te komen. 
Wanneer word je eindelijk eens stil en neem je Mij waar?’    

 
 Anthonio de Mello 
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Jij 
       

Geen mens heeft ooit gezien zijn 
eigen gezicht, jij kent 
mij beter dan ikzelf, jouw ogen 
doorzien mij, hebben mij gewogen: 
lachspiegeltjes die al mijn doen 
bevestigen, ontraden, of gedogen. 

 
Jij spiegel, die mijn werkelijkheid 
verdubbelt, mijn geweten bent, 
die ik ontwijk, aan wie ik hecht, 
wie ik mijn leven openleg, 
ik bid je, lief, dat je mij steeds 
genadig de waarheid zegt.                 

 
    ds. Carel ter Linden 

 
 
Ik heb je aangesproken bij je naam. 
Ik heb je nodig. 
Ik laat je niet alleen. 
Ik heb je handen nodig                                                        
om anderen bij de hand te nemen   
en door het leven te dragen. 
Ik heb je lippen nodig 
om woorden van goedheid te spreken, 
om het verhaal van mijn leven verder te vertellen. 
Ik heb je ogen nodig 
om de eerste stap te zetten naar de nieuwe hoop. 
Ik heb je lichaam nodig 
om het lijden van de medemens op te nemen. 
Ik heb je nodig 
om anderen vrij te maken. 
Ga met mij mee                                

    Onbekend



‘Speuren naar God - sporen van God’ 
deel 2 seizoen 2019-2020 
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In de morgen 
 
God, in de stilte van deze nieuwe dag  
kom ik U vrede vragen, wijsheid en sterkte.  
Help me vandaag de wereld te bezien  
met ogen, waarin alleen liefde woont.  
Help me de mensen te zien zoals Gij ze zelf ziet  
om zo het goede in ieder te herkennen. 
Behoed mijn tong voor onvriendelijke woorden  
en laat allen, die mij benaderen,  
uw aanwezigheid ervaren.          naar Seef Konijn 
 
 
Een labyrint loop je om dichter bij jezelf te komen. 
Het is een oeroude vorm van spiritualiteit. 
Een labyrint is iets anders dan een doolhof. 
In een doolhof moet je kiezen welk weg je opgaat. 
Je kunt daar ook een doodlopend pad tegenkomen. 
Een labyrint is anders. Het bestaat uit één pad dat in concentrische 
cirkels naar het midden loopt en als je daar bent, loop je over 
hetzelfde pad weer terug. 
Je hoeft niet bang te zijn de weg te verliezen, je wordt als het ware 
geleid door de weg. Daarom is het een symbool voor de weg naar 
binnen; je binnenste.... 
Doolhof en labyrint worden vaak verward: mensen denken dat een 
labyrint iets is waarin je jezelf verliest. 
Het labyrint maakt een revival door. 
Vingerafdrukken, de vorm van hoe je hersenen zijn opgebouwd, 
allemaal hebben ze een labyrintvorm. 
Ook in de hoorbuis zit een labyrint. Ook in de natuur vind je de 
vorm: een draaikolk; een wervelwind, windhoos en bv.in schelpen. 
Het is een van de oudste symbolen van de mensheid. Het 
symboliseert de weg van de mensen naar de kosmos, de 
spiraalvormige weg omhoog. 
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Lieve God, 
 
In vertrouwen wacht ik de toekomst, 
Kome wat komt. 
U kent mijn hart, mijn ziel, mijn onzekerheid en 
tegelijk ook mijn standvastigheid; 
mijn diepe wens om door te gaan op 
de ingeslagen weg. 
Als U met mij gaat, bij mij blijft, 
dan durf ik voortgaan. 
In vertrouwen wacht ik de toekomst, 
kome wat komt ! 
Amen.                             

 Liesbeth Dercksen  o.praem 
 
 
 
Waar woont God?   
                      
Waar woont God? 
In een van de beroemde chassidische vertellingen, die Martin Buber 
ons overgeleverd heeft, wordt deze vraag heel bondig beantwoord: 
“God woont waar men Hem binnenlaat.’ 
Natuurlijk zal een dergelijk antwoord als simplistisch worden 
afgewimpeld. Toch blijkt deze uitspraak bij nader inzien een kern 
van waarheid te bevatten. Wat in iedere geval opvalt, is de 
weerloosheid, die God wordt toegeschreven. God overweldigt niet. 
Hij breekt niet in.  
Hij levert zich uit aan de goodwill van hen, die hem binnenlaten. En 
in die zin geldt ook voor God wat Lucebert dichtte over de dingen, 
die de moeite lonen in het leven: ”Alles van waarde is weerloos”. 

   
(Ernst Henau- Belgische theoloog in:    
René Hornikx:  Een handvol verhalen) 
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Zaadjes, geen vruchten 
 
In haar droom liep een vrouw een gloednieuwe winkel op het 
marktplein binnen. Tot haar verbazing stond God achter de 
toonbank. ‘Wat verkoopt u hier?’ vroeg ze. ‘Al wat u wenst’, zei God. 
De vrouw had de grootste moeite om haar ogen en oren te geloven. 
Ze besloot het beste te vragen wat een mens kan vragen. ‘Ik wil 
graag gemoedsrust’, zei de vrouw, ‘en geluk en wijsheid en een 
leven zonder angst.’ 
Daarna voegde ze er gauw als een bijgedachte aan toe: ‘Niet alleen 
voor mij, maar voor iedereen graag.’ God glimlachte. ‘U hebt me 
verkeerd begrepen, lieve mevrouw. We verkopen geen fruit hier, 
alleen zaadjes.’  

   
Anthony de Mello 

 
God zoeken is                                                                                                                                                                               
geen vrijblijvende zaak                                                                                                                                        
is geen moderne tijdsbesteding                                                                                                                          
tussenstops maken                                                                                                                                                      
in goed geoutilleerde                                                                                                                                      
gastenkamers van abdijen 

 
God zoeken is                                                                                                                                                                        
voor mij eerder                                                                                                                                                     
telkens opnieuw kijken                                                                                                                                               
telkens weer de ander aanzien                                                                                                                          
betrokken willen zijn                                                                                                                                                             
bij zijn innerlijke pijn -                                                                                                                                           
aandachtig leven 

 Marinus v.d. Berg 
 
 
‘Waar ons ‘zicht’ ophoudt, begint het geheim van de aarde’.                                              
 

Jan Graafland, tuinman 
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Een lichte windvlaag 
 

Wolken laag over het pad 
isoleren me: 
druppels, haast onzichtbaar, 
voelbaar wel in mijn gezicht. 
Ik weet niet waar ik loop, 
weet niet hoe het landschap is, 
zie alleen de berm 
met druppels aan het gras. 
Een paar uur lang 
in een wereld die onwerk’lijk is. 

 
Een lichte windvlaag, 
zou die verlichting brengen? 
Opeens beweging in de wolken, 
naast mij is er plots een dal 
waarin de witte massa, 
pluizig en met slierten, 
optrekt langs de helling. 
In het dal wat boerderijen, 
akkerland en donkergroene bossen. 

 
Een feest om plotseling te merken 
waar ik loop. 

Ida Blok  
 
 
Aan wie veel wordt gegeven, wordt veel verwacht, 
Van ergens komt de kracht, 
Wees maar blij, 
Er is geen andere zoals jij.  
 

Andrew James Jennings  
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Waar is Christoffel? 
 
De beek staat in de zomer droog 
zo meldt mijn routeboekje. 
Nu, in maart, als ik er kom, 
staat het water bijna tot mijn knieën. 
Ik wilde wel dat Sint Christoffel 
aan kwam lopen om mij 
naar de overkant te dragen 
op zijn sterke schouders. 

Ida Blok  
 
Proeflokaal 
 
Gezegend de Levende                                                                                                                                           
de Schepper,                                                                                                                                                                         
de roepkracht in ons midden:                                                                                                                                      
Hij die hoopvol toeziet,                                                                                                                                               
als wij hier,                                                                                                                                                                        
in dit proeflokaal van vrede,                                                                                                                                   
opnieuw het geheim van zijn toekomst                                                                                                                     
aan elkaar verbeelden,                                                                                                                                               
door te breken en te delen,                                                                                                                                      
door harten en handen te oefenen                                                                                                                       
voor de dag van zijn toekomst,                                                                                                                                   
door ons in te leven                                                                                                                                                         
in de nieuwe geschiedenis,                                                                                                                                           
de komst van het koninkrijk.         

  Auteur onbekend 
 
Ontmoeting 
Soms gaat de hemel even voor je open, en glanst een lichtstraal op 
je pad: 
Verrast herken je hen die naast je lopen, op reis als jij – en naar 
dezelfde stad. 

  Auteur onbekend 
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Kerst 
 
Onschuldig kind 
moe van geboortepijn, 
kom jij de wereld redden? 
Een wereld die zichzelf niet kan redden? 
Kom, 
rust maar uit. 
Laat je verwarmen, 
laat je omarmen. 
De wereld wacht; 
wacht met smart.                        

      Leiko, een Japanse schilderes 
 
 

Je moet 
         misschien 
         wel eerst helemaal  
         van God   
         los raken 
         om Hem opnieuw 
         in je geboren  
         te laten worden 
         om te leven in jou 

wie loslaat 
         is niet 
         zonder verwachting      

 Marinus v.d. Berg 
 
Wek de zachtheid 
 
Wek de zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik weer zie wat is 
en mij toevertrouw  
en het licht niet haat.         Huub Oosterhuis 
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Tussen de liefde en de leegte 
 
Ik blijf mijn hele leven reizen, 
ik volg de wegen van de twijfel. 
Ik zoek naar wat ik nooit zal vinden, 
want ik wil dwars door de dood heen zingen. 
 
Ik wil proberen iets te maken. 
Ik wil niet breken, ik wil niet haten, 
maar op zoek naar mooie woorden 
heb ik de liefde vaak verloren. 
 
Ik ben altijd onderweg, ik ben altijd onderweg. 
Ik leef onrustig en onzeker 
tussen de liefde en de leegte.       
 
Dit is geen leven om te delen 
en toch is heel mijn hart van jou. 
Maar laat me niet te veel beloven, 
want ik blijf mijn dromen trouw. 
 
En ik wil nog zoveel woorden zingen, 
het is een passionele drang. 
Ik wil alleen en alleen bij jou zijn, 
maar ik vind nooit de balans. 
 
Dus ik blijf altijd onderweg, 
ik reis onrustig en onzeker 
tussen de liefde en de leegte.              

Stef Bos 
 
Sámenleven                                                                                                                  
‘In, door en met God ziet de mens zich verenigd, en in relatie tot alle 
andere mensen’                                       

       Titus Brandsma in 1932 
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Het verhaal van het Doosje 
 
Op een avond zaten de eekhoorn en de mier naast elkaar op de 
bovenste tak van de beuk. Het was warm en stil en ze keken naar 
de sterren. Ze hadden honing gegeten en gepraat over de zon, de 
oever van de rivier, brieven en vermoedens.. 
“Ik ga deze avond bewaren”, zei de mier. ”Vind je dat goed?” De 
eekhoorn keek hem verbaasd aan. De mier haalde een klein zwart 
doosje te voorschijn. “Hier zit ook al de verjaardag van de lijster in”, 
zei hij. “De verjaardag van de lijster?” vroeg de eekhoorn. “Ja,” zei 
de mier en hij pakte die verjaardag uit het doosje. En ze aten weer 
zoete kastanjetaart met vlierbessenroom, en ze dansten weer 
terwijl de nachtegaal zong en het vuurvliegje aan- en uitging, en ze 
zagen de snavel van de lijster weer glimmen van plezier. Het was de 
mooiste verjaardag die ze zich konden herinneren. De mier stopte 
hem weer in het doosje. “Daar stop ik deze avond bij”, zei hij. ”Er zit 
al heel veel in”. Hij deed het doosje dicht, groette de eekhoorn en 
ging naar huis. De eekhoorn bleef nog lang op de tak voor zijn deur 
zitten en dacht aan dat doosje. Hoe zou die avond daar nu in zitten? 
En zou je hem er altijd weer in kunnen krijgen als je hem eruit 
haalde? Zou hij niet kunnen vallen en breken, of wegrollen? Wat zou 
er trouwens nog meer in dat doosje zitten? Avonturen die de mier 
alleen had beleefd? Ochtenden in het gras aan de oever van de 
rivier, als de golven glinsterden? Brieven van verre dieren? En zou 
het ooit vol zijn, zodat er niets meer bij kon? En zouden er ook 
andere doosjes bestaan, voor treurige dagen? Zijn hoofd duizelde. 
Hij ging zijn huis in en stapte in bed. De mier lag toen al lang te 
slapen, in zijn huis onder de struik. Het doosje lag boven zijn hoofd 
op een plank. Maar hij had het niet stevig genoeg dicht gedaan. 
Midden in de nacht schoot het plotseling open en een oude 
verjaardag vloog met grote snelheid naar buiten, de kamer in. En 
plotseling danste de mier met de olifant, in het maanlicht, onder de 
linde. ”Maar ik slaap”, riep de mier. “O, dat geeft niets”, zei de 
olifant en hij zwierde met de mier in het rond. Hij zwaaide met zijn 
oren en zijn slurf en zei: ”Wat dansen we goed, hè?” en “O, 
pardon”, als hij op de tenen van de mier trapte. En hij zei dat de 



 

21 
 

mier ook best op zijn tenen mocht trappen. De gloeiworm glom in 
de rozenstruik en de eekhoorn zat op de onderste tak van de linde 
en wuifde naar de mier. Plotseling glipte de verjaardag het doosje 
weer in en even later werd de mier wakker. Hij wreef zijn ogen uit 
en keek om zich heen. De maan scheen naar binnen en viel op het 
doosje op de plank. De mier stond op en duwde de deksel stevig 
dicht. Maar hij hield zijn oor nog wel even tegen het doosje en 
hoorde muziek en geritsel en gekabbel van golven. En hij dacht zelfs 
even dat hij de smaak van honing hoorde, maar hij wist niet zeker of 
dat wel kon. Hij fronste zijn voorhoofd en stapte weer in bed.
 
                 Toon Tellegen 
 
 

Stilte 
 
wat me 
bezighoudt 
soms 
is de angstwekkende 
stilte 
in het woord 
zo luid 
meestal 
zo angst en 
aanjagend 
het geluid 
van de stilte 

 
 

    Bert Schierbeek 
 
 
 
 
 



 

 
 

Heer, maak ons tot mensen   
met voeten die niet alleen draven , 
maar ook tegemoet kunnen  
komen, want zo zijn we gezegend  
en elkaar tot zegen.  

  Wim van der Zee 
 
 
Als ik mij niet laat dragen 
 
Daar waar geen weg is  
daar waar ik me moet overgeven,  
daar waar ik vertrouwen moet schenken 
 
Als ik mij niet laat dragen  
waar de dood mij op de hielen zit,  
waar mijn leven aan ’t doodlopen is 
 
Als ik mij niet laat dragen  
zal er geen toekomst zijn 

 
Marinus van den Berg 

  
 
 
 
 
Diaconie  
 
De belangrijkste vraag in het leven is: wat doe jij voor anderen? 

 
Martin Luther King 

 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

       
 

    
       
 
De z.Titus Brandsmaparochie omvat de volgende 
geloofsgemeenschappen:  
 
Maria Virgo Regina, Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom  
 
Ede-Lunteren, St Antonius van Padua, Stationsweg 112, 
6711 PZ Ede  
 
Oosterbeek-Doorwerth, Bernulphus, Utrechtseweg 129,  
6862 AG Oosterbeek  
 
Renkum-Heelsum, Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming, 
Utrechtseweg 153, 6871 DS Renkum  
 
St. Cunera, Gedachteniskerk, Herenstraat 82, 3911 JG Rhenen  
 
Salvator, Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal  
 
St. Johannes de Doper Geboorte/Verrijzenis des Heren,  
Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen 


