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Bidden met open ogen 

 
De meimaand is voor mij ieder jaar weer de maand van de verwondering. 

De natuur is echt ontwaakt en alles is nog jong, fris en groen. Hebben 

wij daar nog oog voor? Is er tijd en ruimte voor verwondering? Ben ik 

nog in staat om met een open blik te kijken naar de natuur, de dingen en 

de mensen om mij heen? Versta jij nog de kunst om echt stil te staan, 

helemaal aanwezig te zijn bij wat je ziet, ruikt en hoort? Maakt 

de verwondering over wat ons daarin gegeven wordt ons blij en 

dankbaar?  

 

Die aandacht in dankbaarheid is voor mij ‘bidden met open ogen’. Echt 

zien wat je gegeven wordt in de groei en bloei in deze maand, maar ook 

in wat groeit en bloeit tussen mensen. Vanuit dat dankgebed groeit 

energie om er zelf te zijn voor anderen. 

 

Altijd - maar zeker in deze meimaand - zing ik graag dat mooie lied van 

de blinde (!) dichter Jan Wit: ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ 

(Gezang 578). In het laatste couplet dicht hij: 

 

 Laat dan mijn hart U toebehoren  

 en laat mij door de wereld gaan  

 met open ogen, open oren, 

 om al uw tekens te verstaan.  

 Dan is het aardse leven goed, 

 omdat de hemel mij begroet. 

 

Bidden met open ogen en danken in verwondering – daartoe nodigt de 

meimaand ons uit. 

 

Joke Westerhof 
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29 maandag 

Wij bidden voor allen die al lange tijd in onzekerheid verkeren over de 

wijze waarop de Brexit vorm zal krijgen. Voor burgers en bedrijven in 

Groot-Brittannië en de EU-landen.    
 

30 dinsdag 

Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. 

We bidden om aandacht en goede hulp voor hen en hun ouders. 
 

Mei 
 

1 woensdag 

Kerk in Actie werkt samen met Mwana Ukundwa, een organisatie die 

zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Bid voor dit 

belangrijke werk. 
 

2 donderdag 

Voor World Servants Zoetermeer zijn de laatste actiemaanden 

aangebroken. Bid dat er genoeg geld binnenkomt voor hun inzet.  
 

3 vrijdag 

Eenzaamheid blijkt een groeiend probleem bij mensen van alle 

leeftijden en achtergronden. Tien procent van de bevolking ervaart het 

als dagelijkse last. Bid voor hen en voor mensen op hun pad.  
 

4 zaterdag 

Vandaag op 4 mei denken we aan de vele mensen die wij niet mogen 

vergeten. Zij hebben zich ingezet voor de vrijheid, hun eigen leven 

gewaagd en zijn omgekomen. We bidden voor wie hen nog altijd mist en 

juist in deze dagen aan hen denkt. 
 

5 zondag 

Juist vandaag – Bevrijdingsdag – bidden wij voor de christenen in  

Woord voor de maand MEI: 

Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst 

krijgen. (Johannes 4: 14a) 
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Noord-Korea. Daar mogen alleen de leiders vereerd worden. Daarom 

kunnen christenen hun geloof slechts in het diepste geheim belijden. 

We bidden om kracht en uithoudingsvermogen. 
 

6 maandag 

Laten wij bidden voor het werk van SchuldHulpMaatje in Zoetermeer 

en op andere plaatsen. Vrijwilligers zetten zich in om mensen met 

schulden te begeleiden en te coachen. 
 

7 dinsdag 

A.s. donderdag beginnen de centrale schoolexamens voor het 

middelbaar onderwijs. Wij bidden om rust, goede moed en helderheid 

van geest voor de jongeren.  
 

8 woensdag 

In maart raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe en 

zorgde voor enorme overstromingen. Bid voor de getroffenen en de 

organisaties en mensen die daar hulp bieden.   
 

9 donderdag 

Bid voor het werk van het Hospice in Zoetermeer. Voor de bewoners en 

voor alle vrijwilligers. 
 

10 vrijdag 

Bid voor mensen met psychische problemen en bid voor hun naasten: 

partner en kinderen. Heer, geef mensen die hen bijstaan.  
 

11 zaterdag 

Laten we vandaag bidden voor de jongeren die op eigen wijze hun stem 

laten horen over de toekomst van de aarde. 
 

12 zondag 

Op Moederdag danken en bidden we voor alle moeders, voor ieder die 

moedert over anderen, maar ook voor wie heel graag moeder had willen 

worden. 
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13 maandag 

Hemelse Vader, wij bidden voor de leiders van de grote landen in deze 

wereld. Help hen om hun macht aan te wenden voor vrede en 

gerechtigheid. Help hen hun politieke afwegingen te maken uit liefde 

voor de wereld en ter ere van U. Dan is het goed. 
 

14 dinsdag 

Wij vragen U om met liefde aanwezig te zijn in de stad waarin we 

wonen. Mogen wij en deze stad een herberg zijn voor de mens op zoek 

naar U. 
 

15 woensdag 

Vandaag denken we aan Syrië. We danken dat de strijd voor een groot 

deel is geëindigd. Maar het land ligt in puin en de structuur is 

kwetsbaar. Bid voor de opbouw en organisatie van het land.   
 

16 donderdag 

Vandaag bidden wij voor meer bidders in onze stad. Mensen die hun 

kerk, parochie, medegelovigen en medebewoners in gebed willen gaan 

dragen. Die de bediening van gebed op zich willen nemen.   
 

17 vrijdag 

Heer, wij noemen U de naam van  <naam van een zieke die we kennen>. 

Wilt u haar/hem met Uw liefde vandaag omarmen en nabij zijn. 
 

18 zaterdag 

Wij bidden voor onze wereld waarmee we onzorgvuldig omgaan. Geef 

ons inzicht hoe we in ons eigen leven hier zorgvuldiger mee om kunnen 

gaan. 
 

19 zondag 

Heer, wij bidden voor de jongeren en jongvolwassenen in onze kerken. 

Dat zij zich thuis mogen voelen in Uw huis. Help mij om daaraan mee te 

helpen. 
 

20 maandag 

Laten we danken dat er nog steeds mensen bereid zijn om zich in te  
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zetten voor gezondheidszorg, onderwijs en doorgeven van kennis in 

landen waar het door oorlogsgeweld onveilig werken is. 
 

21 dinsdag 

Laten we bidden voor leerkrachten in onze stad, dat hun overvolle 

roosters wat overzichtelijker kunnen worden zodat er met plezier 

gewerkt kan worden. 
 

22 woensdag 

Bidden we voor bescherming en ervaarbare nabijheid van God voor 

mensen die hier als vluchteling wonen, maar onder druk worden gezet 

door bedreiging van hun familie in het land waaruit ze zijn gevlucht.  
 

23 donderdag 

Bid dat het liefdewerk van de World Servants vaste grond zal mogen 

vinden in het land waar zij bouwen, dat de eigen bevolking het zal gaan 

gebruiken en onderhouden. 
 

24 vrijdag 

Laten we bidden om kracht en inzicht voor de onderzoekers die de 

gevolgen van bestrijdingsmiddelen op het milieu en de gezondheidszorg 

onderzoeken.  
 

25 zaterdag 

We bidden voor de nieuw gevormde Colleges van Gedeputeerde Staten. 

Voor wijsheid en inzicht in het besturen van hun provincies. 
 

26 zondag 

Laten we vandaag bidden voor allen die betrokken zijn bij het traject 

naar een nieuwe structuur van de Heilige Nicolaasparochie in 

Zoetermeer. Voor wijsheid, zachtmoedigheid en kracht.   
 

27 maandag 

Palet Welzijn organiseert in Zoetermeer activiteiten voor ouderen  

zoals gezamenlijke maaltijden en administratieve dienstverlening. Laten  

we bidden voor allen die deze activiteiten uitvoeren. 
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28 dinsdag 

Vandaag bidden we voor kinderen op basisscholen in Zoetermeer die om 

wat voor reden dan ook moeite hebben met school. Om kracht en 

zelfvertrouwen en voor liefdevolle begeleiding. 
 

29 woensdag 

De burgeroorlog in Jemen woedt voort. Laten we bidden dat de 

strijdende partijen die in onderhandeling zijn, bereid zijn om vrede te 

sluiten. 
 

30 donderdag (Hemelvaartsdag) 

Vandaag vieren we dat Jezus Christus is opgevaren ten hemel. Bid dat 

door de werking van Jezus Christus in onze harten de hemelse 

heerlijkheid zal doorwerken op aarde. 
 

31 vrijdag 

Uit onderzoek blijkt dat een op de vier kinderen en jongeren aan een 

chronische aandoening lijdt. Laten we bidden voor een goede 

begeleiding en behandeling van deze groep in onze stad. 
 

Juni 
 

1 zaterdag 

Volgens Open Doors lijden christenen in zeker 73 landen in de wereld 

onder zware tot extreme geloofsvervolging. Laten we bidden voor de 

organisaties in ons land die zich inzetten voor vervolgde christenen. 
 

2 zondag 

Laten we danken voor de zorgvuldige voorbereiding door de 

wijkkerkenraden van het besluit tot bestuurlijk samengaan per 1 april 

2019 van de Pelgrimskerk, de Oase en de Regenboog. 
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 Vogels 
  

 Ik geniet van de vogels die buiten hun lied zingen 

 Ik zit bij het rozetraam in de kerk 

 Ik zie de kleuren van de rozet schitteren 

 Elke kleur een ander geluid 

  

 Ik zit bij het rozetraam in de kerk 

 En ik geniet van al het gezang 

 Elke kleur een ander geluid 

 Alles een kleur maar alles toch anders 

  

 En ik geniet van al het gezang 

 De rust om mij heen overweldigt 

 Alles één, kleur, maar alles toch anders 

 De eenvoudige veelheid vind ik fantastisch 

  

 De rust om mij heen overweldigt 

 Ik zit in Gods huis dus ik weet dat het goed is 

 De eenvoudige veelheid vind ik fantastisch 

 Ik verstil. Ik weet dat het goed is 

  

 Ik zit in Gods huis dus ik weet dat het goed is 

 Ik zie de kleuren van het rozetraam schitteren 

 Ik verstil. Ik weet dat het goed is 

 Ik geniet van de vogels die buiten hun lied zingen 

  

 (Met toestemming overgenomen uit: “Van dwalen en opstaan”, 

 gedichten van Godzoekers; uitgave van De Pelgrim Zoetermeer, 

 2018) 
  

 

 


