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UITSLAG THEMAGEDICHT "HOOGLIED" MEI 2014: 

GOUDEN VEER 

 
Een hooglied voor de 
Bruidegom  

Poelman-Duisterwinkel, Coby 

ZILVEREN VEER 

 
Liefdeslied  Laneuze, Priscilla  

EERVOLLE VERMELDINGEN 

1. Mijn liefste kom  Holman, Alie  

2. Vang voor ons de vossen  Heuvel, Marij van den  

3. je bent ’n Godsgeschenk  Pintus, Michèle  

4. Zielsverlangen  Mul, Jan  

5. 
man&vrouw schiep Hij 
hen  

Siebel, Nico en Altewischer, 
Max  

6. Het eeuwig lied der liefde  Made, Frits van der  

7. interpretatie van Hooglied  Wagenaar, Elsien  

8. In vuur en vlam  Noordhof-Vogelzang, Dinette  

9. Samen één  Kuyper, Jan Pieter  

10. Lichtkrans  Venetien, Tonia van  
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THEMA VOOR DE MAAND JULI EN AUGUSTUS: ZON 

We hebben gekozen voor het thema "Zon", gebaseerd op woorden uit de bijbel over de zon. 

Vakantietijd.... eindelijk... en dan maar hopen dat we kunnen genieten van de zon. Ook als je 

thuisblijft kun je van de zon genieten. De zon is voor iedereen. Zo is er in de bijbel ook heel 

veel te vinden over de zon. Op allerlei manieren wordt de zon in de bijbel benoemd. U kunt er 

zelf naar zoeken. Of neem hier een kijkje: 

http://www.bijbelstudie.net/bijbelstudie/articles/17899/1/-Bijbelteksten-over-het-onderwerp-

zon/Page1.html 

Het thema zon kan ingezonden worden t/m 25 augustus. Dit thema behelst vanwege de 

vakantietijd 2 maanden! 

U mag maximaal 3 themagedichten inzenden. Het themagedicht moet een nieuw gedicht zijn 

dat nog niet eerder ergens geplaatst is. 

Veel succes! 

http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889008-hooglied-categorie/28145-een-hooglied-voor-de-bruidegom
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889008-hooglied-categorie/28145-een-hooglied-voor-de-bruidegom
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Coby%20Poelman%20Duisterwinkel
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889008-hooglied-categorie/28172-liefdeslied
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Priscilla%20Laneuze
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889008-hooglied-categorie/28095-mijn-liefste-kom
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Alie%20Holman
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889008-hooglied-categorie/28138-vang-voor-ons-de-vossen
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Marij%20van%20den%20Heuvel
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889008-hooglied-categorie/28059-je-bent-Ã¢?%E2%84%A2n-godsgeschenk
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/MichÃ¨le%20Pintus
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889008-hooglied-categorie/28130-zielsverlangen
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Jan%20Mul
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889008-hooglied-categorie/28160-man-vrouw-schiep-hij-hen
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889008-hooglied-categorie/28160-man-vrouw-schiep-hij-hen
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Nico%20Siebel
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Nico%20Siebel
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889008-hooglied-categorie/28134-het-eeuwig-lied-der-liefde
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Frits%20van%20der%20Made
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889008-hooglied-categorie/28113-interpretatie-van-hooglied
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Elsien%20Wagenaar
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889008-hooglied-categorie/28203-in-vuur-en-vlam
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Dinette%20Noordhof%20Vogelzang
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889008-hooglied-categorie/28054-hooglied-1
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/jpkuyper
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889008-hooglied-categorie/28187-lichtkrans
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Tonia%20van%20Venetien
http://www.bijbelstudie.net/bijbelstudie/articles/17899/1/-Bijbelteksten-over-het-onderwerp-zon/Page1.html
http://www.bijbelstudie.net/bijbelstudie/articles/17899/1/-Bijbelteksten-over-het-onderwerp-zon/Page1.html


Voor nog meer inspiratie kunt u misschien eens PREDIKER - HOOFDSTUK 1 lezen: 

1 Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. 

Lucht en leegte 

2 Lucht en leegte, zegt Prediker, 

lucht en leegte, alles is leegte. 

3 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, 

al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 

4 Generaties gaan, generaties komen, 

maar de aarde blijft altijd bestaan. 

5 De zon komt op, de zon gaat onder, 

en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. 

6 De wind waait naar het zuiden, 

dan draait hij naar het noorden. 

Hij draait en waait en draait, 

en al draaiend waait de wind weer terug. 

7 Alle rivieren stromen naar de zee, 

toch raakt de zee niet vol. 

De rivieren keren om, 

ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen, 

en beginnen weer opnieuw te stromen. 

8 Alles is vermoeiend, 

zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. 

De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, 

zijn oren horen, en ze blijven horen. 

9 Wat er was, zal er altijd weer zijn, 

wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. 

Er is niets nieuws onder de zon. 

10 Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ 

dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. 

11 De vroegere generaties zijn vergeten, 

en ook de komende zullen weer worden vergeten. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

VAN DE PASTOR 

Zomer, vakantietijd voor velen, ver weg of dichtbij, moge het een tijd zijn om te genieten en 

de “batterij” weer op te laden. Bovenal wens ik een ieder Zijn rust en vrede toe, waar u ook 

bent en wat uw omstandigheden ook zijn. Ga met God, dan gaat u niet verkeerd! 

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

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

 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

http://www.gedichtensite.nl/www.gedichtensite.nl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=13:pastor-gedichtensitenl-jose-consemulder&catid=77&Itemid=100127


NIEUWS VAN DE AUTEURS: 

VAN BINNEN ZIEN 

Dankbaar en trots introduceert Inge Klumper haar eerste ‘eigen’ gedichtenbundel: "Van 

binnen zien". 

De bundel is te kopen bij Steenwijcks Boekhuys, Bruna Steenwijk, Boekhandel Groenendijk 

Steenwijk 

en bij: ingeklumper@home.nl 

De prijs is 12, 50 euro. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

NIEUWS VAN DE AUTEURS: 

DE MENS 

OORSPRONG, ZIN EN DOEL 

Het nieuwste boek van Koert Koster. 

Op zijn site kunt u lezen waar dit boek over gaat en ook de andere delen bekijken: 

http://koertkoster.nl/ 

Zijn nieuwste boek is hier te bestellen. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

NIEUWS VAN DE AUTEURS: 
 

GEDRAGEN DOOR GOD 

GEBORGEN IN GODS HAND 

Frits Deubel heeft weer twee nieuwe gedichtenbundels geschreven. 

Het zijn weer prachtige bundels voor een hele leuke prijs. 

5,95 per bundel in Hardcover en mét illustraties. 

Voor deze prijs kun je nog eens iemand verrassen! 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

UITGELICHT GEDICHT - GEHEEL ANDERS - Alie Holman 

Geheel anders? 
Soms kost het slechts één zetje 

om een grens te overschrijden 

voorbijgaand aan Gods wetten 

gegrift diep in mijn hart 

http://gedichtensite.nl/gedichtenbundels/28216-van-binnen-zien-inge-klumper-eleveld
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Inge%20Klumper
mailto:ingeklumper@home.nl
http://gedichtensite.nl/gedichtenbundels/28217-de-mens-oorsprong,-zin-doel
http://gedichtensite.nl/gedichtenbundels/28217-de-mens-oorsprong,-zin-doel
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Koert%20Koster
http://koertkoster.nl/
http://www.ichthusboekhandel.nl/nl/product/9789462546004/de-mens-oorsprong-zin-en-doel.html
https://winkel.bol.com/winkel/boekenshop_1/17902/0/product/9200000027008246/product.html
http://lievelingsboek.nl/#/winkelhttps://winkel.bol.com/winkel/boekenshop_1/17902/0/product/9200000027008347/product.html
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Frits%20Deubel
http://www.gedichtensite.nl/bezinning/28092-geheel-anders
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Alie%20Holman


en is het te vermijden 

kan iemand het beletten 

of dwaal ik van de koers af 

en raak ik lauw, verward? 

 

Soms kan het me verbazen 

die onverwachte wegen 

waarop ik door blijf lopen 

mijn blik gericht omhoog 

daar spreek ik zelfs van zegen 

maak nieuwe deuren open 

verwoord ook rap mijn keuze 

in een wonderlijk betoog. 

 

Het anders staan in ’t leven 

wordt dat niet afgenomen 

ga ik op volle toeren 

met God zelfs in ’t vizier 

en wordt mij niets ontnomen 

of zal het mij eens vloeren 

verwordt het tot een puinhoop 

als ik de teugels vier? 

 

Dat wat mij eens geleerd is 

is dat nog te bemerken 

Gods zuiverheid, de reinheid 

jaag ik dat achterna 

zodat Gods Geest kan werken 

of wijk ik van de waarheid 

kan ik Gods woord bewaren 

tot ik ook voor Hem sta? 

 

Filippenzen 4:8-9 

 

Ik wil Hans Cieremans bedanken voor het doorgeven van het stokje aan mij. 

 

Het gedicht 'Geheel anders?' heb ik geschreven omdat ik al langere tijd aanliep tegen diverse 

dingen wat een enorme worsteling gaf, ik begon het gedicht daarom in eerste instantie met 

onderstaande strofe, die ik vervolgens toch maar weer wegliet. 

 

Soms lijkt het haast op oorlog 

die chaos diep van binnen 

de vragen van het leven 

verworden tot een strijd 

de noodzaak te bezinnen 

het goede na te streven 

te denken aan genade 

want dat brengt eeuwigheid 

 

http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Hans%20Cieremans


Ik vroeg me af moet ik dit doen en dit gedicht uitleggen, maar God bevestigde het meerdere 

malen, vandaar dat ik het toch doe. Sommige dingen die je tegenkomt zijn confronterend, 

onderwerpen die aangesneden worden waarvan het eigenlijk altijd zo duidelijk was dat het 

niet naar Gods wil was en ineens is de stap naar een andere manier van omgaan met deze 

dingen gezet. Soms is een simpele opmerking van iemand voldoende om een stapje in een 

andere richting te zetten, de vraag is en blijft of we niet vast hadden moeten houden aan dat 

wat in ons hart gegrift staat en wat ons geleerd is vanuit Gods woord. Wat eerst een 

onmogelijke stap leek, wordt dan toch gezet en de grens die ik eerst stelde is overschreden en 

de daaropvolgende stap wordt daarmee eenvoudiger. 

In strofe 2 heb ik het over de verwoording van de stappen die ik of anderen nemen. We 

richten onze blik naar boven, we spreken over Gods wil en Zijn zegen en toch doen we een 

stap waarvan het de vraag is of die goed is en we weten het zo te verdedigen en te verwoorden 

dat het ook heel aannemelijk is en daarmee wordt een ander ook eenvoudig over de streep 

getrokken. 

In strofe 3 laat ik die worsteling zien. Als ik de teugels laat vieren en minder strak omga met 

de wil van God, met de bijbelse normen en waarden, de wetten en geboden en de dingen die 

Gods woord ons leert zal dat niet op den duur mij ten gronde richten en vloeren, zal niet mijn 

hele houvast onderuit gehaald worden als ik zo door zou gaan? Je kunt naar anderen kijken en 

vervolgens denken; zij kunnen zo ook leven en zijn ook gelukkig, zij denken niet overal zo 

zwaar over na en gaan hun gang en genieten. Ja dat is wel waar, maar waar leidt het toe? 

Waar leidt het toe als ik de teugels zou laten vieren en een bepaalde vrijheid ga nastreven, zal 

deze vrijheid dan niet juist leiden tot gebondenheid? 

In strofe 4 heb ik het over de zuiverheid en goedheid. Ik baseer dit ook een beetje op 

filippenzen 4:8 en 9. We maken keuzes, verwoorden het fantastisch, heel aannemelijk en toch 

is het de vraag of die keuzes naar de wil van God zijn. 

Zijn wij nog als zoutend zout? Kan dat in deze tijd nog? Zoutend zout wordt steeds vaker te 

zout gevonden, wij zijn anders, niet van deze tijd wordt zelfs door medechristenen tot 

sommigen van ons gezegd. Wie jaagt nog het reine en God welgevallige na? Wat is straks nog 

het verschil tussen mij en die ander, waaraan kan iemand nog zien dat ik God dien? Is dat te 

zien aan mijn handel en wandel, aan de dingen die ik verkies in het leven? Of word ik meer en 

meer gelijkvormig aan die ander. Het belangrijkste wat in mijn worsteling naar voren kwam is 

toch dat als ik de teugels laat vieren ten opzichte van wat mij geleerd is vanuit Gods woord en 

mijn kinderen laten weer te teugels vieren ten opzichte van wat ze van mij meekregen vanuit 

Gods woord, hoeveel blijft er van Gods wil en Gods woord overeind staan na zoveel 

generaties? 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

Er is weer een nieuwe categorie aangemaakt. De categorie "Hooglied". Heeft u gedichten 

gemaakt die over hooglied gaan, wilt u deze dan naar de categorie Hooglied verplaatsen? 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

De volgende nieuwsbrief komt op 1 september. 

De redactie van de gedichtensite wenst u een fijne zomervakantie. 

 


