
De groep catechisanten zouden zaterdagmiddag en avond een Bijbelse maaltijd bereiden. 

We hadden al overlegd wat er op het menu moest komen te staan. Ook werden voor de avond 

hun ouders uitgenodigd. Maar de corona maakte het voor ons onmogelijk dit door te laten gaan.  

Er is hun toen gevraagd of ze misschien een stukje wilden schrijven over hun gevoelens in deze 

onzekere, andere tijd. 

 

Dit zijn de stukjes die de catechisanten hebben opgestuurd in deze, ook voor hen, onzekere tijd.  

Wij wensen hen veel studiesterkte en toch nog creatieve tijd om deze gedenkwaardige tijd een plek 

te kunnen geven in het leven. Gods zegen en kracht voor jullie. 

 

Er komt een dag dat er geen oorlog is 

Er komt een dat dat er geen armoede is 

Er komt een dag dat niemand zegt ik ziek 

Er komt een dag dat Jezus alle tranen droogt 

Er komt een dag dat ik voor altijd bij U mag zijn. 

 

U bent overal dicht bij mij 

Uw ogen waken altijd over mij. 

Van toen ik vormloos ben ontstaan, 

U wist, weet, hoe het verder zal gaan. 

O God, hou mij helemaal omgeven 

Leidt mij op de weg van het leven. 

 

God geeft jou 

voor elke storm een regenboog 

voor elke traan een glimlach 

voor elk verdriet een belofte 

voor moeilijke tijden een zegen 

voor ieder probleem een trouwe vriend om je te steunen 

voor elke zucht een prachtig lied 

en voor ieder gebed een antwoord 

 

          Corona 

Zes letters, een woord een paar maanden 

terug nog nooit van gehoord. 

 

Een deeltje onzichtbaar klein nooit kunnen denken. 

Hoe groot de invloed zou zijn. 

 

Onbegrijpelijk voor ons allemaal geen vaccin 

geen medicijn maatregelen zijn maximaal. 

 

Ieder uur een nieuw bericht weer een besluit 

chaos en paniek. 

 

Zes letters zetten ons stil we leven opeens bij 

de dag maart wordt nu april. 

 

Niemand die een uitweg ziet wees maar stil 

Kijk omhoog want God verlaat ons nooit. 

 

God zal hand in hand met je gaan 

om je te leiden op de weg 

dat hij voor je uit gekozen heeft. 



Als je valt, helpt hij jou overeind 

Ben je zwak zorgt hij voor sterkte 

als je wankelt ondersteunt hij jou 

en als je angst hebt bemoedigt hij jou. 


