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VAN DE PASTOR 

Wat zal dit nieuwe jaar brengen, alleen God weet het. Ik bid dat het voor u een 

jaar wordt gevuld met Zijn liefde en nabijheid. 

Moge ons geschreven woord een verdieping zijn voor ons eigen geloof en zegen 

brengen aan de lezer. 
Gezegend 2015 voor u allen. 

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

 (u kunt de pastor hier>>>> via het formulier bereiken.) 
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UITSLAG THEMAGEDICHTEN nov./dec. 2014: 

SJALOOM 

 

GOUDEN VEER 

 
Wij zijn gelijk Lammers, Ronald  

 
ZILVEREN VEER 

 

 
Hemels sjaloom  Hoogendoorn, Rieteke  

 
EERVOLLE VERMELDINGEN 

 

1 
Ik wens jou Gods Vrede 

(villanelle) 

Wesselius, Hans  

2 Melodie van vrede  Linde-Altena, Tiny van der  

3 Twistgesprek gewonnen  Made, Frits van der  

4 Advent is uitzien Noordhof-Vogelzang, Dinette  

5 
Kerstmis betekent de vrede 

verklaren  

Tricht, Justus A. van  

6 Iedereen wil vrede  Akker, Irene van den  

7 
Kom met sjaloom 

(villanelle) 

Bakker, Jaap  

8 Feest van liefde Bos, Ina  

9 Kind van vrede  Laneuze, Priscilla 

10 't Sjaloom zingt Beijersbergen-Groot, Diny  
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THEMA VOOR DE MAAND JANUARI/FEBRUARI 2015: HOOP 

Er zijn dichters die het prettig vonden dat er de laatste keer 2 maanden de tijd 

gegeven werd voor het inzenden van een themagedicht. Eén maand is toch vrij 

kort, voor je het weet is de maand weer om. Bij wijze van proef willen we nu de 

tijd voor een themagedicht op 2 maanden stellen,, als dit de auteurs goed 
bevalt, zullen we hiermee doorgaan. 

http://www.gedichtensite.nl/www.gedichtensite.nl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=13:pastor-gedichtensitenl-jose-consemulder&catid=77&Itemid=100127
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889013-kerst-sjaloom-vrede/28991-wij-zijn-gelijk
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Ronald%20Lammers
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889013-kerst-sjaloom-vrede/29358-het-vaderhart
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Rieteke%20Hoogendoorn
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889013-kerst-sjaloom-vrede/29347-ik-wens-jou-gods-vrede-villanella
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889013-kerst-sjaloom-vrede/29347-ik-wens-jou-gods-vrede-villanella
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Hans%20Wesselius
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889013-kerst-sjaloom-vrede/29289-melodie-van-vrede
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Tiny%20van%20der%20Linde%20Altena
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889013-kerst-sjaloom-vrede/29193-twistgesprek-gewonnen
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Frits%20van%20der%20Made
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889013-kerst-sjaloom-vrede/29287-advent-is-uitzien
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Dinette%20Noordhof%20Vogelzang
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889013-kerst-sjaloom-vrede/29299-kerstmis-betekent-de-vrede-verklaren
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889013-kerst-sjaloom-vrede/29299-kerstmis-betekent-de-vrede-verklaren
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Justus%20A_%20van%20Tricht
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889013-kerst-sjaloom-vrede/29212-iedereen-wil-vrede
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Irene%20van%20den%20Akker
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889013-kerst-sjaloom-vrede/29078-kom-met-sjaloom
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889013-kerst-sjaloom-vrede/29078-kom-met-sjaloom
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Jaap%20Bakker
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889013-kerst-sjaloom-vrede/29058-feest-van-liefde
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Ina%20Bos
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889013-kerst-sjaloom-vrede/29337-kind-van-vrede
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Priscilla%20Laneuze
http://www.gedichtensite.nl/thema-gedichtenlijst/29092-t-sjalom-zingt
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Diny%20Beijersbergen%20Groot


Voor januari en februari is het thema "Hoop". Juist nu we weer een nieuw jaar in 

gaan en we op dit moment leven in een wereld waarin van alles gebeurt, mogen 

we hoop blijven houden. Hoop een goede toekomst, hoop op een beter leven, 

hoop op een nieuwe wereld, hoop op de wederkomst, hoop op een gezond 

leven, hoop voor de vluchtelingen, de ontheemden, de zieken en zo zou ik nog 

een tijdje door kunnen gaan. Wat is uw hoop? 

Kunt u dit verwerken in een "christelijk gedicht"? We zien met nieuwsgierigheid 
naar de nieuwe themagedichten uit. 

U heeft tot en met 25 februari de tijd om uw themagedicht in te zenden. 

De uitslag is 1 maart. 

NIEUWS VAN JUSTUS A. VAN TRICHT - gedichtenbundel MH17 

Het inzenden voor de gedichtenbundel MH17 wordt 5 januari gesloten. Tot die 

tijd kunt u uw gedicht voor de bundel inzenden. Wanneer u inzendt, wil dit niet 

zeggen dat uw gedicht(en) ook geplaatst wordt. Samen met de uitgever wordt 

gekeken naar geschiktheid, stijl en kwaliteit van de gedichten. De dichters die 

gedichten hebben ingezonden, krijgen t.z.t. bericht welke gedichten worden 

opgenomen in de gedichtenbundel. Heeft u nog een gedicht liggen of wilt u nog 

een gedicht maken, dan heeft u nog een paar dagen de tijd. 

 

Justus A. van Tricht 
http://www.gedichtensite.nl/gedichtenbundels/28762-troostbundel-mh17 
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NIEUWS: NIEUWE HOSTER 

We zijn ontzettend blij te kunnen melden dat we een nieuwe hoster hebben. 

Voor het eerst sinds 15 jaar heeft de gedichtensite tijdens de maand december 

probleemloos en snel gelopen en is niet één keer uitgevallen. We hebben van 

deze hoster een uitstekende begeleiding bij eventuele problemen en zij zullen 

altijd zorgen dat, hoe groot de bandbreedte ook is, de site beschikbaar blijft 

voor bezoekers. De hosting van het pakket dat wij bij hen nemen is wat duurder 

dan de goedkope hosters, ik zal geen namen noemen, maar we krijgen waar 
voor ons geld. 

Zij hebben ook hele goedkope pakketen die geschikt zijn voor mensen die een 

website willen bouwen waar geen duizenden bezoekers per dag komen. Dan 

kunt u al een websitepakket met databases en programma's zoals joomla en 

wordpress krijgen voor slechts 

Klik hier voor een goedkoop pakket bij wned.nl: Traditionele hostingSSD Hosting 

Ook kunt u een pakket nemen met SSD Hosting  dat is een pakket dat 20x zo 

snel is. De gedichtensite heeft de site ook op een SSD server staan! 

NIEUWS: Stichting Dicht bij de Bijbel presenteert De Nieuwe 

Psalmberijming 

 

Jan Pieter Kuyper (1973) begon enkele jaren geleden in een periode van ziekte 

met het schrijven van gedichten. Positieve reacties van zijn eerste lezers 

brachten hem ertoe om in 2009 zijn werk te verzamelen op een website. Dit 

groeide uit tot het opzetten van de stichting Dicht bij de Bijbel. Hij is tevens 

initiatiefnemer van De Nieuwe Psalmberijming. Zeer geregeld worden zijn 

psalmen en liederen gezongen tijdens erediensten, van zijn eigen gemeente, 

maar ook breder. Diverse liederen waren inmiddels te horen via tv (Nederland 

Zingt). 

In het dagelijks leven is Jan Pieter werkzaam als country manager van een 

internationaal opererend softwarebedrijf. 

 

Jan Pieter Kuyper publiceert ook gedichten op www.gedichtensite.nl 

Lees hier>>>>>> verder over de presentatie van "De Nieuwe Psalmberijming 

http://www.gedichtensite.nl/gedichtenbundels/28762-troostbundel-mh17
http://www.wned.nl/wned_affiliate/affiliate/affiliate.php?id=1259&group=4
http://www.wned.nl/wned_affiliate/affiliate/affiliate.php?id=1259&group=4
http://www.wned.nl/wned_affiliate/affiliate/affiliate.php?id=1259&group=6
http://www.denieuwepsalmberijming.nl/persbericht.html


NIEUWS: JEZUS, DE LEVENDE HOOP - KOERT KOSTER 

Dit boek over Jezus is persoonlijk en pastoraal van aard. De auteur wil vanuit 

zijn persoonlijke ervaring delen in de hoop die Jezus biedt. Vanzelfsprekend zal 

hij daarbij uitvoerig stilstaan bij dat wat de Bijbel te vertellen heeft over Jezus 

als de Hoop. 

http://www.mijnbestseller.nl/shop/index.php/religion-and-spirituality/jezus-de-

levende-hoop-49310-www-mijnbestseller-nl.html 
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UITGELICHT GEDICHT: NA AAN HET HART - GER VAN DIEN 

 

Met genoegen wil ik voldoen aan de wens om een stukje te schrijven 

m.b.t. een "uitgelicht gedicht". 

De reden dat ik mijn gedichten op Uw site plaats, en ik ben U voor het 

verkrijgen van die mogelijkheid heel dankbaar, is, dat -voor zover ze 

licht geven- dat niet onder een korenmaat moet blijven. 

Ik denk dat bij velen soms de gedachte rijst: "Wordt er van mij niet 

een beetje verwacht dat ik iets van zendingswerk zou moeten doen?" 

Nou, zendeling word je niet zomaar en predikant evenmin, doch ieder 

op zijn eigen stek, zou wel naar vermogen en beste willen, iets van het 

Evangelie mogen of moeten uitdragen door middel van een getuigenis. 

Ik denk, met het schrijven van gedichten, hieraan een bijdrage te kunnen 

leveren. Jaren geleden had ik reeds het voornemen om hiermee m.i.v. 

mijn pensionering aan te vangen. Het heeft echter langer geduurd dan 

gepland. Sinds een jaar of vijf ben ik nu daarmee bezig. 

De start is bepaald niet zonder reden geweest. 

 

Je moet daarvoor de geest krijgen of zo je wilt, inspiratie opdoen. 

Nou dat gebeurde ruim vijf jaar geleden toen ik in het ziekenhuis, 

binnen 20 uren 17 hartstilstanden te verwerken kreeg. 

Daags tevoren had men bij mij een pacemaker geplaatst ter bestrijding 

van hartritmestoornissen! 

Juist dat apparaat echter, zorgde voor de hartstilstanden. Was het een 

foutieve connectie? Was het een verkeerde materiaalkeuze? Nadat twee 

van de drie aansluitingen buiten werking waren gesteld, zijn verdere stil- 

standen achterwege gebleven. Het is altijd een mysterie gebleven. 

Dat er fouten zijn gemaakt is achteraf wel duidelijk geworden. 

Maar kennelijk heeft alles zijn doel! 

 

Tijdens genoemde hartstilstanden ben ik in een bijzondere situatie 

beland! Een situatie van volkomen gelukzaligheid en ik was dan ook 

redelijk gepikeerd toen men mij, door reanimatie steeds weer naar 

de aarde terughaalde. 

 

Het was kennelijk nog niet mijn tijd, maar ik heb wel even aan het 

hiernamaals mogen ruiken. Als de overgang naar een eeuwig leven 

zo gaat, hoef je niet bang te zijn. 

 

Echter, zoiets gaat je kennelijk niet in je kouwe kleren zitten en had 

dan ook tot gevolg dat er een mate van nervositeit en angst was blijven 

hangen, die regelmatig opspeelde. 

Niet voor niets kwam een legertje van hulpverleners na het gebeurde 

aan mijn bed, zoals een pastor, een maatschappelijk werker en 

een medisch psycholoog en tal van cardiologen. 

De psycholoog stelde mij een EMDR-behandeling voor. (Zie voor uit- 

leg het internet). 

Ik achtte mij echter geestelijk sterk genoeg om mijn probleem zelf op 

te lossen. Dat was een misrekening, ondanks volhardend gebed om 

verbetering van de situatie. Toch zou de Heer mij ter wille zijn. 

 

http://www.mijnbestseller.nl/shop/index.php/religion-and-spirituality/jezus-de-levende-hoop-49310-www-mijnbestseller-nl.html
http://www.mijnbestseller.nl/shop/index.php/religion-and-spirituality/jezus-de-levende-hoop-49310-www-mijnbestseller-nl.html
http://www.gedichtensite.nl/categorie/uitgelichte-gedichten-nu/29453-na-aan-het-hart-uitgelicht-gedicht
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Ger%20van%20Dien


 

Denkend aan de behandeling van de psycholoog twijfelde ik eraan 

of die zou passen in mijn geloofsbeleving. Het raakt je psyche. En dat 

wilde ik liever aan mijn Schepper overlaten. 

In gebed heb ik Hem gevraagd of ik er goed aan zou doen om de 

desbetreffende behandeling te ondergaan. 

Maar hoe kom ik Zijn antwoord te weten? Ik meen dat het Gideon 

was die zo'n zelfde vraag aan God had voorgelegd en die antwoord 

kreeg d.m.v. een wonderlijk voorval met een schapenvel dat, liggend 

in de open lucht, 's-morgens ondanks de dauw niet was nat geworden 

en een dag later wel. 

 

Ik zat aan mijn tekentafel met een ballpoint in mijn hand en overdacht 

dat verhaal. De pen was zo'n reclameding met tekst. Nooit nog gelezen 

wat erop geschreven stond. 

Mijn ogen werden naar de tekst getrokken. Wat stond er te lezen? 

"VOL VAN HOOP". 

Ik werd koud en warm van de grote euforie die over mij heen kwam. 

Mijn gebed was verhoord en ik kon onbevangen mijn EMDR ondergaan. 

Die behandeling is niet zonder succes gebleven. God zij gedankt! 

Hij had Zijn zegen daarover gegeven. 

Voorafgaande aan de EMDR, met een geestverruimende ervaring verrijkt, 

heb ik daags na de hartstilstanden een gedicht geschreven, waarin ik heb 

geprobeerd mijn bijzondere beleving weer te geven. 

Dat gedicht was de start van mijn werk als hobbydichter voor De Heer. 

Het draagt de titel: 

 

NA AAN HET HART 

 

´t Was donders donker om mij heen. 

Wat was het bliksems heet. 

Wat was ik toen verdoemd, alleen. 

Ondanks de liefde rond mijn leed. 

 

Elk dal was diep en duister. 

Gewichtloos zweven in het niets. 

Niets te zien van Gode's luister. 

Nergens houvast of zoiets. 

 

Ik riep de Heer in al mijn nood 

Geen antwoord op mijn smeken. 

`t Was of de Hemel zich steeds sloot. 

Geen enkel taal, noch teken. 

 

Zalig toen mijn angsten weken. 

Iets van hemels` vrederust. 

Behaaglijk als een warme deken. 

Schijnbaar door de dood gekust. 

 

Tot hiertoe, bleek veel later, 

Zei een opgestoken hand. 

Als van hoog, plat op het water, 

Ruw weer in mijn bed beland. 

 

Daar zag ik toen de twee paar ogen, 

Die mij hadden zien vergaan. 

Zagen mij zo zielentogen. 

Keken mij vol deernis aan. 

 

U bent terug meneer van Dien. 

Dat ik nog steeds op aarde ben 

Duurt even voor ik dat kan zien. 

In een kamer die ik ken. 



 
Balancerend tussen dood en leven,  
Herhaalde zich steeds weer.  
Ook al duurde het maar even.  
`t Hield pas op na 17 keer.  
 
Het mag  een wonder heten toch.  
Waarom ik toen zo smeekte,  
Voltrok zich eindelijk alsnog,  
Toen de nacht verbleekte.  
 
`t Was niet het einde van mijn dagen.  
Het pogen van de dood ten spijt  
Mijn leven bleek nog niet voldragen.  
`t Was kennelijk nog niet mijn tijd.  
 
Ge r van Dien JWzn,  
 
 
Ik vraag onze Heer of Hij steeds mijn pennenvruchten wil zegenen, opdat zij 
ook vruchtbaar mogen zijn voor hun die ze lezen. 
Tot meerdere glorie van Hem die mij daartoe heeft aangezet en mij tot hiertoe 
heeft gevoed met heilige inspiratie. 
 
Ger van Dien JWzn. 

Volgende uitgelichte gedicht 1 maart  zal van  Arma Fokkema zijn. 
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De "themagedichten Sjaloom" zijn verplaatst naar de categorie "Kerst - Sjaloom 
en Vrede". De gedichten voor kerst bestaan nu uit 3 categorieën, dit hebben we 
gesplitst zodat er nog makkelijker door bezoekers gezocht kan worden op 
specifieke kerstgedichten. De categorieën voor kerst zijn nu: "Kerstgedichten"; 
"Kerstgebeden" en "Kerst - Sjaloom en Vrede". Mocht een auteur zijn/haar 
gedicht liever in een andere categorie plaatsen,  dan kan de auteur,  na 
inloggen,  zelf de categorie wijzigen,  als dat niet lukt, mag u altijd contact 
opnemen met de redactie. 

De volgende nieuwsbrief komt op 1 maart 2015 
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http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Arma%20Fokkema

