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UITSLAG THEMAGEDICHT MAART 2014: 

VERLOOCHENING  

GOUDEN VEER 

 
Doodgezwegen  Heuvel, Marij van den 

 
ZILVEREN VEER 

 

 
Nooit meer vergeten Beijersbergen-Groot, Diny 

1 mijn God waarom Siebel, Nico 

2 Houdt gij van Mij? Laneuze, Priscilla 

3 De haan in het hart Poelman-Duisterwinkel, Coby 

4 Simon Hoogendoorn, Rieteke  

5 Verloochening Wagenaar, Elsien  

6 De haan Cieremans, Hans  

7 Beter, slechter, gelijk...? Scheer, Egbert Jan van der  

8 Ik weet niet echt wie hij is Wesselius, Hans 

9 Wat heb je toch gezegd? Bos, Ina  

10 Laat mij steeds voor u kiezen Groeneveld, Petra  

 

 

THEMAGEDICHT april 2014: VERJAARDAGSGEDICHT  

Er wordt op de gedichtensite vaak gezocht met het zoekwoord "verjaardag". Nu komt dit onderwerp niet vaak voor op de 

gedichtensite. Het leek ons een goed idee om te kijken of er auteurs zijn die voor dit thema één tot drie gedichten willen 

schrijven. Het aantal zinnen mag niet groter zijn dan 12 omdat het vaak de bedoeling is, om zo'n gedichtje op een kaart te 

kunnen plaatsen. Ik denk dat we onze lezers tegemoet komen met dit thema. Doet u mee? 

Uiteraard geldt voor dit verjaardagsgedicht dat, behalve een felicitatie, iets over  geloof en/of dankbaarheid uit spreekt.. 

Het mag ook een verjaardagsgedicht voor een kind zijn. Wanneer we genoeg inzendingen krijgen, kunnen we een nieuwe 

categorie "Verjaardag" aanmaken en kunnen zoekers naar verjaardagsgedichten deze makkelijk vinden. 

Veel succes.U mag voor dit thema 3 gedichten inzenden. U kunt de gedichten t/m 25 april inzenden. 

1 mei 2014 zal de uitslag bekend gemaakt worden. 
 

VAN DE PASTOR 

 

Toeleven naar Pasen gaat via Goede Vrijdag. Net als voor onze Heer komt ook voor ons die (vrij)dag, waar we geen van 

allen echt naar uitzien maar Godzijdank wordt het in Jezus voor ons allen ook Pasen waar wij opstaan om eeuwig te 

wonen in ons Vaderhuis. 

 

Onze Heer is waarlijk opgestaan ! 

Zalig Paasfeest ! 

"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder." 

(u kunt de pastor  hier>>>>  via het formulier bereiken.) 

 

 

http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Marij%20van%20den%20Heuvel
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Diny%20Beijersbergen%20Groot
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Nico%20Siebel
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Priscilla%20Laneuze
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Coby%20Poelman%20Duisterwinkel
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Rieteke%20Hoogendoorn
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Elsien%20Wagenaar
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Hans%20Cieremans
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Egbert%20Jan%20van%20der%20Scheer
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Hans%20Wesselius
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Ina%20Bos
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Petra%20Groeneveld
http://www.gedichtensite.nl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=13:pastor-gedichtensitenl-jose-consemulder&catid=77&Itemid=100127


UITGELICHT GEDICHT van Ronald Lammers - Als kind op Vader's schoot: 

 

Als kind op Vader's schoot 

 

Als kind op Vader's schoot. 

Veilig met gebalde vuisten. 

Want in een klein hart huist er 

angst om lijden en om dood. 

 

Onmachtig timmeren op de borst. 

Boosheid moet worden begrepen. 

Liefde moet worden gegrepen 

in een onbeschrijfelijke dorst 

naar veiligheid en vrede. 

 

Het is een machteloze bede 

om de orde die alles verklaren kan. 

 

Om dan, als kind op Vader's schoot 

- waar eerst de vuisten zich nog ballen - 

in een vertrouwde slaap te vallen. 

Er is een leven voor de dood. 

 

Toen ongeveer vijftien jaar geleden mijn vierjarig neefje van vier stikte in een klein stukje plastic dat 

hij aanzag voor een dropje, heb ik voor het eerst een zware geloofsstrijd meegemaakt rond de vraag 

'Is God wel zo goed als Hij zegt dat Hij is?' Kinderen die sterven, sterven altijd te vroeg. Dat voelt als 

heel onrechtvaardig. Een paar maanden worstelde ik met God en stond ik voor mijn gevoel voor de 

keuze of Hem te blijven vertrouwen, maar zonder aardse garanties van bescherming of Hem niet meer 

te vertrouwen en overgeleverd te zijn aan het toeval en de krachten in deze wereld. Ik koos 

uiteindelijk dat ik God wilde vertrouwen. Hij is goed al snap ik veel van Zijn wegen met mensen niet. 

 

Veel van die strijd heb ik verwoord in dit gedicht. Ik zag mijzelf als een kind op de schoot van de 

hemelse Vader zitten (een in onze evangelische kringen veel voorkomend beeld). Ik zat daar en dat 

duidt op veiligheid. Maar ik was wel boos. Ik zat daar met gebalde vuisten. Zoals een kind soms heel 

boos kan zijn en dit uit door op de borst (plaats van het hart) te timmeren, zo zag ik mijzelf ook 

timmeren op Vader's borst (vergeef mij de vermenselijking van God). 

 

Ik ging in die tijd, net zoals tegenwoordig, elke week voor in de prediking. En in een preek gebuik je 

soms grote woorden. In die periode waren de woorden niet zo groot. Want ik voelde mij heel klein. Ik 

was bang. Ik had zelf kinderen in de leeftijd van mijn neefje. Wie zegt mij dat er de volgende dag ook 

niet met hen iets kan gebeuren? Het leven is immers niet maakbaar.  

In mijn angst zocht ik verward naar veiligheid en vrede en naar liefde! Want kan God nog steeds een 

God van liefde zijn als Hij toe kan laten dat jonge kinderen door verstikking sterven? Ik voelde mij zo 

machteloos in mijn gebeden toen. 

Maar ik bad. Ik bad veel. En na de maanden van aanvechting kwam er langzamerhand weer rust in 

mijn ziel. Ik wilde geloven dat God goed was en te vertrouwen. Zo had ik het altijd geloofd en dat 

was mij vertrouwd. Dus op diezelfde schoot waar ik eerst erg boos timmerde op Vader's hart, kwam 

ik uiteindelijk weer tot rust. Ik kon weer leven voor de dood en mijn neefje ontmoeten na de dood en 

daarin rusten. Vertrouwd. Ronald Lammers 

http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Ronald%20Lammers


 

NIEUWS VAN AUTEURS 

Gospelwords organiseert meditatieve avonden in Alblasserdam en Apeldoorn 

 

Jann Pieter Kuyper is dichter en heeft o.a. gedichten op de gedichtensite.nl gepubliceerd én hij is de 

initiatiefnemer van de website Gospelwords. Op deze site kunt u informatie vinden over de avonden 

die gehouden worden "Door lijden tot heerlijkheid" - Op weg naar Pasen met schilderijen 

(lied)teksten en muziek. Aanbevolen! 
  

PASEN 
We hebben verschillende links voor u die verwijzen naar Pasen, het betreft, gedichten, verhalen en liedjes: 
Paasgedichten gedichtensite.nl 

     - Veertigdagentijd 

    - Lijdenstijd 

    - tussen Pasen en Hemelvaart 

- Paasgedichten en verhalen Coby Poelman  

- Paasgedichten Ina van der Welle  

- Paasgedichten Frits Deubel  

-  Paasoverdenkingen  

- VOOR DE KINDEREN:  

- Kleurplaten Alie Holman  
- Knutselen Alie Holman  

- Paasliedjes -  Kindergospel  

- Paasliedjes Elly en Rikkert 

Heeft u zelf ook een site met paas-, pinkster- en/of kerstgedichten. Geef deze dan ruim een maand voor pasen, pinksteren 

of kerst aan de redactie door. Dan kan uw site een volgende keer ook genoemd worden.  

Paasgedichten onderverdeeld: HULP VAN DE AUTEURS GEVRAAGD  
 

Wij hebben de Paasgedichten onderverdeeld in verschillende categorieën. 

- Paasgedichten (opstanding) 

- Lijdenstijd 

- Veertigdagentijd 

- Tussen Pasen en Hemelvaart 

Er zijn bijna 1300 paasgedichten die we aan het nalopen zijn om ze in de juiste categorieën te 

plaatsen. Willen de auteurs van de gedichtensite.nl hun eigen paasgedichten verplaatsen als ze 

categorie Lijdenstijd / Veertigdagentijd / of Tussen Pasen en Hemelvaart horen? De 

opstandingsgedichten kunnen gewoon bij Pasen blijven staan. Bij voorbaat hartelijk dank, u neemt 

ons daarmee veel werk uit handen. 

http://www.gospelwords.nl/Default.aspx?hid=100
http://gedichtensite.nl/pasen
http://gedichtensite.nl/pasen
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889005-40-dagentijd-categorie
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889006-lijdenstijd-categorie
http://www.gedichtensite.nl/tussen-pasen-en-pinksteren
http://christelijkefeestdagen.blogspot.nl/search/label/Paasgedicht
http://www.vanderwelle-boersma.nl/pasen.htm
http://www.geestelijkegedichten.nl/px000.htm
http://www.overdenkingen.nl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=143&Itemid=49
http://gelovenisleuk.nl/kleurplaten/pasen
http://gelovenisleuk.nl/knutselen/36-pasen
http://www.kindergospel.nl/index.php/paasliedjes-mainmenu-40
http://www.aanvullingspagina.nl/tekstenalbumkind.html#De%20Steen%20Is%20Weg%20%282005%290
http://www.gospelwords.nl/Default.aspx?hid=100


taalfout gezien?  

Meld dit dan niet als reactie onder een gedicht, maar geef het door aan de correctrice of corrector van de gedichtensite:  

zie http://www.gedichtensite.nl/faq-vragen-antwoorden/algemene-vragen/24937-taalfout-gezien  

 

OPSCHONEN GEDICHTENSITE 

 

De redactie is bezig om de gedichtensite op te schonen. Er zijn door auteurs soms links onder gedichten geplaatst. Omdat 

links op een gegeven moment dood lopen, willen wij alle links onder gedichten verwijderen. U mag immers uw website of 

social media links bij uw profiel plaatsen.  

Ook zullen afbeeldingen bij gedichten verwijderd worden. U kunt uw gedichten die op foto's staan, plaatsen bij 

www.fotogedichten.nl 

Ook willen wij u laten weten dat  wij "Nieuws van auteurs" van voor 2013 gaan verwijderen. We bewaren steeds het 

nieuws van de laatste twee jaar. Ouder nieuws is niet meer actueel en als het een bundel betreft die u heeft uitgegeven, dan 

kunt u deze bundel vermelden bij uw biografie op uw profiel. 

Minder afbeeldingen en dode links zullen de site minder vertragen, het is voor ons van belang dat we dit in de gaten 

houden. 

  

DE REDACTIE VAN DE GEDICHTENSITE WENST U GEZEGENDE PAASDAGEN TOE. 

  

 

http://www.gedichtensite.nl/faq-vragen-antwoorden/algemene-vragen/24937-taalfout-gezien
http://www.fotogedichten.nl/

