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Wat een geluk 
 

Enige weken geleden las ik een artikel over geluk in het katern ‘Leven’ 

van de NRC. In de geluksatlas gaat Helen Russell op een antropologische 

zoektocht naar geluk. Zij stelt dat wij nog heel wat kunnen leren van 

landen als Brazilië en Zuid-Afrika. Zo kent Brazilië een woord dat ook 

staat voor de afwezigheid van geluk, namelijk: ‘saudade’. Saudade is het 

moment dat je opeens beseft hoe vanzelfsprekend het leven vroeger 

kon zijn. Het maakt je dankbaar voor wat je hebt, maar het laat je ook 

beseffen dat het opeens voorbij kan zijn. In Brazilië heeft ‘saudade’ 

zijn eigen dag op 30 januari. Dan klinkt er overal muziek over heimwee 

en worden er gedichten uitgewisseld. 
 

In Zuid-Afrika kent men het begrip ‘Ubuntu’. Het begrip gaat uit van 

een ethische benadering van het leven. Je kunt niet gelukkig zijn als 

anderen om je heen dat niet zijn. Een Afrikaanse journalist heeft eens 

aan Nelson Mandela gevraagd hoe hij het begrip zou omschrijven. Hij 

antwoordde: ‘vroeger, toen wij jong waren, hoefde iemand die door het 

land reisde en in een dorp aankwam niet om eten of water te vragen. 

Zodra hij ergens stilhield, gaven de mensen hem eten en ontvingen hem 

gastvrij. Dat is een aspect van ‘ubuntu’. 
 

Wat is geluk? Een vraag waar wij uren lang met elkaar over zouden 

kunnen praten. De antwoorden op deze vraag kunnen heel divers zijn, 

maar ook heel veel met elkaar gemeen hebben. Vroeger ging ik naar een 

schoolgebouw waar op de gevel bij de ingang een tekst van Nehemia te 

lezen stond: ‘de Heer van de hemel zal het ons doen gelukken’. En in dat 

laatste woord is het woord ‘geluk’ te vinden. In deze voorbedenbrief 

staan weer vele gebedsintenties. Door te bidden weten wij ons 

verbonden met God en onze medemensen. En wie weet waar dit weer 

toe leidt. Ik wens U allen een mooie junimaand toe met misschien wel de 

bij U opkomende gedachte: ‘wat een geluk dat ik een stukje van de 

wereld ben’.  

 

Marianne Brouwers 
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3 maandag 

‘Je bent niet alleen’ was het thema van ‘The Passion’ dit jaar. ‘Ik zal er 

zijn voor jou’ zong het koor in stralend wit. Vele Nederlanders voelen 

zich ontzettend alleen door allerlei factoren. Laten wij vandaag bidden 

voor de eenzamen van onze stad. 

 

4 dinsdag 

Er zijn veel kinderen in Zoetermeer die zonder ontbijt naar school 

gaan, omdat ouders er geen geld voor hebben. Veel ouders weten de 

juiste instellingen niet te vinden. Halte 2717 biedt een luisterend oor 

en organiseert inloopactiviteiten en buurtmaaltijden. Bid voor allen die 

werkzaam zijn voor ‘Halte 2717‘. 

 

5 woensdag 

Op eerste Paasdag waren er acht aanslagen in hotels en kerken op Sri 

Lanka. Hierbij zijn er velen om het leven gekomen en een nog groter 

aantal zijn bij deze aanslagen gewond geraakt. Het doelwit waren de 

christenen en de toeristen op Sri Lanka. Bid voor de gewonden en de 

nabestaanden van de doden. 

 

6 donderdag 

De Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden bestaat inmiddels 14 jaar 

in Zoetermeer. Het doel van deze stichting is om sociale uitsluiting te 

voorkomen van schoolgaande kinderen tussen de 14 en 18 jaar door geld 

bijeen te brengen om kinderen mee te laten doen op het gebied van 

onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Laten wij bidden voor alle 

vrijwilligers van deze stichting. 

 

Woord voor de maand JUNI: 

Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een 

tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd 

wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. 

(Efeziërs 2: 21, 22) 
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7 vrijdag 

In China zijn veel minderheidsgroepen voor wie de voertaal geen 

mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij Bijbelvertaling in minderheidstalen 

zodat de Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt. In veel 

Protestantse kerken zal op Eerste Pinksterdag worden gecollecteerd 

voor dit werk. Bid voor voldoende financiën. 

 

8 zaterdag 

In de nieuwe ‘Balkanroute’ proberen migranten de EU te bereiken door 

vanuit Bosnië de Kroatische grens over te steken. Ze noemen het ‘the 

game’ en ze spelen het vaak zonder succes. Bid voor allen die het zwaar 

te verduren hebben op hun vlucht. 

 

9 zondag (Eerste Pinksterdag) 

Vandaag wordt het ons gegeven om weer het Pinksterfeest te mogen 

vieren. Laten wij God hiervoor danken en bidden dat wij ons steeds 

mogen laten leiden door zijn Heilige Geest. 

 

10 maandag (Tweede Pinksterdag) 

We danken God voor de vrucht van de Geest die in eenieder die Jezus 

volgt mag groeien: "Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en 

vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft." 

(Galaten 5: 22, 23 / NBV) 

 

11 dinsdag 

Wereldwijd is het voor 1 op de 6 kinderen helaas niet mogelijk vrij en 

blij te spelen, omdat zij in oorlogsomstandigheden moeten leven. Laten 

wij vandaag bidden voor kinderen die niet in een vrij land kunnen spelen. 

 

12 woensdag 

Vandaag bidden wij voor Irak. Dat dit land zal herstellen van jarenlange 

strijd en dat goede bestuurders zorg zullen dragen voor een 

vreedzame structuur. 
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13 donderdag 

Vandaag bidden wij voor allen die betrokken zijn geraakt bij het werk 

van ‘De Pelgrim’. Wij mogen dankbaar zijn voor de vele activiteiten die 

er vanuit ‘De Pelgrim’ georganiseerd worden. 

 

14 vrijdag 

Medewerkers in de gezondheidszorg ervaren vaak agressie van hun 

cliënten. Wij bidden om kracht voor allen die hiermee te maken hebben 

gehad. Kracht om de moed niet te verliezen en om door te kunnen gaan 

met hun werk. 

 

15 zaterdag 

Vandaag danken wij God dat wij in een land mogen wonen waar 

godsdienstvrijheid is en bidden ook voor al diegenen in de wereld die 

om hun geloof vervolgd worden. 

 

16 zondag 

De synode heeft het principebesluit genomen dat nieuwe kerkplekken 

(zoals o.a. ‘De Pelgrim in Zoetermeer’) binnen de Protestantse Kerk 

Nederland de ruimte gaan krijgen om zelfstandig te gaan functioneren. 

Op de synodevergadering van 22 juni aanstaande worden de 

randvoorwaarden hiervoor besproken. Bid voor de synodevergadering 

en de pioniersplekken in Nederland. 

 

17 maandag 

Stichting Piëzo in Zoetermeer ondersteunt medemensen, die 

gedeeltelijk of geheel ‘buiten’ de samenleving staan of dreigen te 

komen, tot participatie. Bid voor de medewerkers en vrijwilligers van 

Piëzo. 

 

18 dinsdag 

Wij bidden voor vrijwilligers en bezoekers van de Kliederkerk in 

Meerzicht. In deze Kliederkerk kunnen (groot)ouders en kinderen op 

een creatieve manier Bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen 

eten. 
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19 woensdag 

Laten we volharden in gebed om vrede tussen Israël en de Palestijnen. 

Bid dat de leiders hiertoe bereid zullen zijn en ervoor open zullen 

staan. 

 

20 donderdag 

Laten we bidden voor de moslims in Nederland. Dat ze in vrijheid en 

rust hun geloof kunnen vieren en belijden. 

 

21 vrijdag 

Vandaag bidden wij voor alle vrijwilligers in de gezondheidszorg van 

Zoetermeer. Wij mogen dankbaar zijn dat zij dit mooie werk op hun 

schouders hebben genomen. 

 

22 zaterdag 

Regelmatig kunnen we in het Streekblad mooie natuurfoto’s 

bewonderen die in en om Zoetermeer zijn genomen. Laten we danken 

voor de mooie natuur rond Zoetermeer. 

 

23 zondag 

Laten we danken voor de trouwe inzet van organisten en musici die de 

samenzang in onze kerken en gemeenten mogelijk maken. En bid voor 

voldoende organisten en musici. 

 

24 maandag 

Maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk Zoetermeer 

hebben afgelopen jaar 150 nieuwe Zoetermeerders op weg geholpen. 

Er worden nieuwe maatschappelijk begeleiders gezocht. Bid dat die 

zullen worden gevonden. 

 

25 dinsdag 

Voor een goede beheersing van het vrachtverkeer binnen de bebouwde 

kom liggen er uitdagingen in Zoetermeer. Bid voor wijsheid bij de 

afwegingen en besluitvorming op dit gebied. 
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26 woensdag 

Een reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken luidde begin 

mei: "Reis niet naar Libië. De veiligheidssituatie in Libië is slecht. 

Er zijn gevechten tussen verschillende groepen door het hele land. 

Verblijft u toch in Libië? Verlaat dan het land." Bid dat de leiders van 

de strijdende groepen bereid worden om vrede te sluiten. 

 

27 donderdag 

Zeven deelnemers van actiegroep World Servants Zoetermeer gaan in 

de zomer de handen uit de mouwen steken in Oeganda, Ghana, Malawi 

en Zambia. Bid voor de voorbereiding en dat zij daar mooie projecten 

helpen neerzetten. En bid voor een behouden heen- en terugreis. 

 

28 vrijdag 

Het werk van De Pelgrim groeit en ontwikkelt zich. Bid dat de 

activiteiten bekendheid in Zoetermeer zullen krijgen door de mensen 

die deelnemen aan de activiteiten en door publiciteit. Bid dat zo 

mensen bereikt worden die op zoek zijn naar zingeving in hun leven. 

 

29 zaterdag 

We bidden voor alle medewerkers en vrijwilligers van organisaties in 

ons land die zich inzetten voor christenen wereldwijd die om hun geloof 

worden vervolgd. 

 

30 zondag 

Laten we danken voor de samenwerking tussen de verschillende 

christelijke kerken en gemeenten in Zoetermeer. 
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 Moeten 
 

 Ik moet, moet, moet  

 Ik leef in een jachtig bestaan  

 Ik ervaar onrust, haast, verplichting  

 Waarom moet al dat moeten? 

  

 Ik leef in een jachtig bestaan  

 Dat moeten ben ik meer dan zat  

 Waarom moet al dat moeten? 

 Hoogste tijd om los te laten  

 

 Dat moeten ben ik meer dan zat  

 Tijd voor een beetje ont-moeten,  

 Ik wil geen vriendschap met onrust  

 Hoogste tijd om los te laten  

 Opgelucht slaak ik een zucht  

  

 Tijd voor een beetje ont-moeten, 

 Ik wil geen vriendschap met onrust  

 Bevrijding vervult mij  

 Opgelucht slaak ik een zucht  

 Vanaf nu mag ik mild zijn  

  

 Bevrijding vervult mij  

 Ik ervaar onrust haast en verplichting  

 Vanaf nu mag ik mild zijn  

 Ik moet, moet, moet? 

  

  
 (Met toestemming overgenomen uit: "Van dwalen en opstaan", 

 gedichten van Godzoekers; uitgave van De Pelgrim Zoetermeer, 

 2018) 
  

 

 


