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Kruispunt 
 

Ik sta weer op een kruispunt… Wat ga ik doen…? Blijf ik staan, steek ik 

over, ga ik links of rechts of loop ik terug naar het veilige, bekende? 

Als ik de oversteek maak, is er geen weg meer terug. Weet ik het wel 

zeker?!  Mijn gevoel zegt van wel, maar ik durf het niet, die angst, 

onzekerheid, maakt me gek. Al zo lang ben ik als gevoelig persoon aan 

het vechten en het overleven om mijn leven op de rit te krijgen… En 

iedere keer lijk ik weer de verkeerde keuzes te maken. Soms zit ik 

muurvast en steeds weer gevangen in een situatie die me ongelukkig 

maakt. Steeds weer hetzelfde patroon; een periode gaat het goed, 

maar daarna word ik overweldigd door alle spanning en stress en val ik 

weer naar beneden. Waarom laat ik dit toch iedere keer weer 

gebeuren? Luister naar je gevoel! Waarom doe ik dat dan niet en moet 

ik voor de zoveelste keer tegen die keiharde muur van angst en 

ontkenning aanlopen. Blijkbaar is het nodig. 

 

De afgelopen jaren, vol pieken en dalen, waren zwaar en soms moeilijk. 

Hoe raar het ook klinkt, ik ben dankbaar dat ik die periode heb mogen 

ervaren. Naast veel onzekerheid heeft het me veel wijsheid en 

zelfinzicht gebracht. En me gemaakt wie ik nu ben. Iemand die zichzelf 

weer steeds meer terug aan het vinden is, meer voor zijn 'ware ik' is 

gaan staan. Dat is al heel wat! Vooral het inzicht dat ik de afgelopen 

jaren te veel wilde. Een grote stap in de goede richting, maar ik ben er 

zeker nog niet.  

 

Ongelofelijk hoe sterk je geest kan zijn. Al die tijd durfde ik het van 

binnen gewoon niet aan om ermee aan de slag te gaan, ik was bang voor 

alles wat er zou gaan komen als ik de keuze moest maken. Ja, je staat 

op een kruispunt. Welke weg kies je? 

 

Hans van der Bilt 
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Juli 
 

1 maandag 

Liefdevolle Heer, wij bidden voor degenen in onze stad die om wat voor 

reden dan ook niet met vakantie kunnen gaan. Dat zij een zomer met 

plezier, ontspanning en rust mogen beleven. 
 

2 dinsdag 

We bidden voor alle vrijwilligers van de Stichting Present die de 

activiteiten van Present mogelijk maken. Dat zij voldoening mogen 

blijven vinden in dat wat ze van harte doen. 
 

3 woensdag 

Af en toe lijkt de wereld van slag, gebeuren er dingen die we niet voor 

mogelijk houden. Laten we vandaag bidden voor gezond verstand bij alle 

wereldleiders. Dat ze zich daadwerkelijk inzetten voor de vrede. 
 

4 donderdag 

Binnenkort gaan de World Servants weer op weg. Op weg naar 

verschillende plekken op onze wereld om daar hun arbeid en inzet te 

leveren om scholen en woningen te helpen bouwen. We wensen hen een 

goede tijd toe en bidden daarvoor, ook voor de laatste sponsorgelden. 
 

5 vrijdag 

Bidden we voor alle zieken in Zoetermeer. Dat zij vertrouwen blijven 

houden en kracht krijgen om te blijven vechten voor een goed herstel. 
 

6 zaterdag 

Vandaag start de Tour de France in Brussel. Vragen we om een sportief 

verloop, eerlijke sport en een spannende wedstrijd. 
 

7 zondag 

Woord voor de maanden JULI en AUGUSTUS: 

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een 

geestelijke tempel. (1 Petrus 2: 5a) 
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Het WK voetbal voor vrouwen heeft vandaag haar finale in Lyon. 

Laten we genieten van mooie sport, dat de beste ook mag winnen. 
 

8 maandag 

De politiek lijkt soms het contact met de gewone maatschappij 

verloren te hebben. Bidden we om inzicht bij onze politieke leiders in 

hun afwegingen. Dat zij ook echt in het belang van de maatschappij 

handelen. 
 

9 dinsdag 

Bijna aan het eind van het schooljaar. Bidden we voor alle kinderen in 

Zoetermeer die de basisschool gaan verlaten. Dat zij naar het 

voortgezet onderwijs van hun keuze kunnen gaan om daar aan hun 

verdere opleiding te kunnen werken. 
 

10 woensdag 

Ieder weldenkend mens weet hoe belangrijk 

ontwikkelingssamenwerking in de wereld is. Toch zijn maar weinig 

landen bereid daar een actieve en financiële bijdrage aan te leveren. 

Bidden we voor meer steun daarvoor in onze wereld. 
 

11 donderdag 

Laten we vandaag bidden voor voldoende vrijwilligers om het werk van 

De Pelgrim mogelijk te maken. 
 

12 vrijdag 

Vandaag willen we stil staan bij alle werkers in de gezondheidszorg. 

Dat zij waardering en respect mogen ondervinden in het werk dat zij 

doen. Dat zij hun motivatie en idealisme mogen behouden in deze 

moeilijke tijd. 
 

13 zaterdag 

Net als veel anderen gaan we erg onnadenkend om met de natuur en de 

schepping. Staan we vandaag stil bij alle organisaties die zich inzetten 

voor behoud van onze aarde en het humaan omgaan met alle levende 

wezens. 
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14 zondag 

"Proef de Pelgrim" vandaag. Een overzicht van alle activiteiten die 

plaats vinden in De Pelgrim. Bidden we om een mooie, goed bezochte 

middag, dat veel mensen kunnen proeven wat De Pelgrim is en wat zij er 

zelf mee zouden kunnen doen. 

 

15 maandag 

We bidden voor onze samenleving omdat de politiek zich afvraagt of we 

weeskinderen van IS naar Nederland terughalen of niet. "Geef, Heer, 

dat Uw liefde en ontferming het winnen, bij ons en bij die ander." 

 

16 dinsdag 

We bidden voor Stichting Present dat zij ook deze maand tot vreugde 

en grote zegen mogen zijn voor al diegenen die hen zo nodig hebben en 

dat door de mensen van Present er weer toekomstperspectief mag 

komen bij diegenen die aan de rand van de samenleving staan. 

 

17 woensdag 

We bidden voor de voorbereidingen van de Israëlmidweek in augustus 

op De Betteld in Zelhem, over het thema: Israël en Eindtijd. En we 

bidden het Joodse volk, Jeruzalem en het Midden-Oosten de vrede toe. 

 

18 donderdag 

We bidden voor de ochtendgebeden en ontbijten van De Pelgrim. 

We danken voor Gerda, pastor van De Pelgrim, en bidden dat zij velen 

met haar gastvrijheid tot zegen mag zijn. 

 

19 vrijdag 

We bidden voor eenieder in onze stad die lijdt aan depressie, burn-out 

of verdriet dat de ziel raakt. Voor troost en vrede in hun hart. 

 

20 zaterdag 

Christenen in India krijgen steeds meer te maken met vervolging. 

Het land steeg van plek 32 in 2011 naar plek 10 in 2019 op de Ranglijst 

Christenvervolging. Bid voor de christenen in dit land. 



6

21 zondag 

We bidden voor de New Wine Zomerconferentie 2019, in Liempde, die 

gisteren begonnen is. Dé vraag aan deelnemers is: ‘Wie ben je in Gods 

Koninkrijk? Waar leef je voor? Hoe voed je jezelf als christen?’ 

We bidden voor een doorbraak in geloof en heiliging. 
 

22 maandag 

We bidden voor liefde en openheid in Zoetermeer, juist in die wijken 

waar het lijkt of men langs elkaar heen leeft en de verschillen groter 

lijken dan de overeenkomsten. 
 

23 dinsdag 

Bid voor alle Zoetermeerse schoolkinderen, juffen en meesters van 

basisscholen en leerkrachten van middelbare scholen die zomervakantie 

hebben. Dat men heerlijk tot rust mag komen. 
 

24 woensdag 

Vandaag bidden we voor Stichting Plenty Food die door plantaardige 

ontwikkelingshulp en het planten van fruitbomen zoveel goed doet in 

Afrikaanse landen en in Zuid-Amerika en zo haar steen bijdraagt om 

de honger de wereld uit te helpen. 
 

25 donderdag 

We bidden voor de zeven deelnemers van de Actiegroep Zoetermeer 

van World Servants. Zij gaan de handen uit de mouwen steken in 

Oeganda, Ghana, Malawi en Zambia. We bidden voor een veilige reis en 

verblijf. 
 

26 vrijdag 

We denken vandaag aan geloofsgenoten in verpleeghuizen in  

Zoetermeer. We bidden daarbij dat er creatieve oplossingen komen om 

verbonden te blijven met hun gemeenten. 
 

27 zaterdag 

We bidden voor honderden studenten in Nederland die elke maand een  
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klimaatmars houden, omdat zij opkomen voor de toekomst en Gods 

goede schepping. We bidden dat politici nu echt luisteren. 
 

28 zondag 

Bid voor alle evangelisatie-activiteiten op campings en stranden in ons 

land deze zomer. Dat velen geraakt mogen worden door hun activiteiten 

en getuigenis. 
 

29 maandag 

Bidden we voor burgemeester, wethouders en leden van de 

gemeenteraad van Zoetermeer. Dat ze tijdens het zomerreces verfrist 

zullen worden en in het nieuwe seizoen tot optimale keuzes kunnen 

komen voor een rechtvaardige samenleving in Zoetermeer. 
 

30 dinsdag 

Heer, wij bidden voor onze gemeenteleden die vakantie vieren. 

Dat ze een fijne tijd hebben en na afloop weer veilig en ontspannen 

thuis mogen komen. 
 

31 woensdag 

Bid voor de situatie in Guatemala. Dat na de verkiezingen in juni vrede 

en gerechtigheid kans krijgen om te groeien. 
 

Augustus 
 

1 donderdag 

Heer, wees met Uw Geest bij onze jonge gemeenteleden die als World 

Servant ergens op de wereld aan het werk zijn of gaan. 

Geef hen inspiratie en inzicht om nu en later een bijdrage te leveren 

aan Uw Koninkrijk op aarde. 
 

2 vrijdag 

Vandaag bidden wij voor iemand uit onze gemeente die ziek is. 

En misschien kunnen we hem/haar een kaartje sturen? 
 

3 zaterdag 
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Hemelse Vader, we bidden voor de ruim 245 miljoen christenen die op 

de wereld vervolgd worden. Voor hoop, kracht en volharding. 
 

4 zondag 

Vandaag bidden we voor de wijkkerk waarvan we deel uitmaken. 

Voor een goede onderlinge band, voor acceptatie van elkaar, ondanks 

eventuele verschillen in zienswijze en opvatting. 
 

5 maandag 

Wij bidden voor alle mensen aan de zelfkant van de maatschappij. 

Dat zij steun mogen ondervinden van hun medemensen en gehoord 

worden, waardoor ook zij een menswaardig bestaan kunnen gaan leiden. 
 

6 dinsdag 

Wij bidden voor allen in onze stad die rouwen om een verloren geliefde. 
 

7 woensdag 

Heer, wij bidden voor de deelnemers en begeleiders van de 

Balijwandelingen die iedere woensdag plaatsvinden. Voor inspirerende 

en vreugdevolle ontmoetingen. 
 

8 donderdag 

Wij bidden voor Libanon. Heer waai met Uw Geest over deze plek op 

aarde. Dat de inwoners ondanks hun verscheidenheid elkaar met liefde 

en vertrouwen tegemoet treden. 
 

9 vrijdag 

Hemelse Vader, wij noemen U de namen van ouderen in onze 

wijkgemeente. Heer wees met uw Liefde bij [namen] en geef hen 

vandaag een mooie dag. 
 

10 zaterdag 

Vandaag bidden we voor de boeren in ons land. Zij worden gestimuleerd 

om duurzamer te produceren. Maar dan zouden de prijzen verhoogd 

moeten worden. Bid om wijsheid bij de afwegingen die hierbij moeten 

worden gemaakt. 
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11 zondag 

Heer, wij bidden U voor de samenwerking binnen de POR en de Heilige 

Nicolaasparochie. Dat deze zal leiden tot groei in liefde en geestelijke 

verdieping. 
 

12 maandag 

Volgens de NRC zijn er ca. 1.600 asielkinderen in de afgelopen 4,5 jaar 

weggelopen uit Nederlandse opvanglocaties. Bid voor deze kinderen en 

de kinderen in de opvanglocaties. 
 

13 dinsdag 

Vele scholen kampen met een nijpend lerarentekort. En dat tekort 

loopt steeds meer op. Bid vandaag voor bezieling van leerkrachten in 

Zoetermeer, zodat zij uitstralen dat het een mooi beroep is. 
 

14 woensdag 

Oorlogen in het Midden-Oosten woeden voort en het lijkt alsof daar 

nooit een einde aan kan komen. Bid voor weerloze burgers die lijden 

onder het geweld van oorlogen. 
 

15 donderdag 

Vandaag bidden we voor het uitvoeringsteam van De Pelgrim en voor 

voldoende vrijwilligers om de activiteiten uit te voeren. 
 

16 vrijdag 

Bid vandaag voor alle werkers in de geestelijke gezondheidszorg in 

Zoetermeer. 
 

17 zaterdag 

De natuur zorgt nogal eens voor ontwrichting van het dagelijks bestaan. 

Overstromingen en aardbevingen leiden tot veel ontwrichting. 

Bid voor de getroffenen van natuurgeweld. 
 

18 zondag 

Het dagblad ‘Trouw’ meldde dat 40 protestantse kerken (waaronder de 

Protestantse Kerk Nederland) dankbaar en opgetogen een verklaring 
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van verbondenheid ondertekenden in Dordrecht. Laten we hiervoor 

danken. 

 

19 maandag 

Op de Donau kwamen zeven passagiers om het leven en in Venetië 

vielen er vijf gewonden bij aanvaringen tussen boten. 

Bid voor de nabestaanden van de overledenen en voor de gewonden. 

 

20 dinsdag 

In Groningen lijden veel gezinnen door de schade aan huizen die door 

aardbevingen zijn ontstaan. Bid voor de mensen met stress en voor 

een rechtvaardige schaderegeling. 

 

21 woensdag 

Kerk in Actie houdt een najaarscampagne voor opbouw van de kerk in 

Syrië. Bid voor voldoende financiële middelen en voor de christenen 

in dit land. 

 

22 donderdag 

De flexpool van Stichting Present Zoetermeer is voortdurend op zoek 

naar vrijwilligers die een handje willen helpen. 

Bid voor voldoende steun van vrijwilligers. 

 

23 vrijdag 

Bid vandaag voor alle medewerkers van het Lange Land Ziekenhuis in 

Zoetermeer. 

 

24 zaterdag 

Bid voor alle organisaties en vrijwilligers in ons land die zich inzetten 

voor het welzijn van dieren. 

 

25 zondag 

Vandaag bidden we voor de predikanten, kerkelijk werkers, pastoraal 

werkers, pastoor, voorgangers en gebedsleiders in Zoetermeer. Om 

kracht, wijsheid en energie bij hun bediening. 
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26 maandag 

Van maandag 26 augustus t/m vrijdag 30 augustus is er “Speelmeer” 

in de Veur: sport en spel voor leerlingen van de basisscholen. Bid voor 

de leiding en vrijwilligers en om een prachtige week voor de kinderen. 

 

27 dinsdag 

Palet Welzijn Zoetermeer zet zich in voor mantelzorgers en ouderen. 

Voornamelijk door de inzet van vrijwilligers. Bid voor voldoende 

vrijwilligers. 

 

28 woensdag 

Bid voor het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania in 

Moldavië, waar kwetsbare kinderen hulp krijgen. Veel kinderen in dit 

land zijn al jong op zichzelf aangewezen. 

 

29 donderdag 

Wij bidden voor de regeringen van landen waar de christenen vervolgd 

worden. Dat zij de christenen niet zien als een bedreiging, maar als 

kans om invulling te geven aan een vreedzame samenleving. 

 

30 vrijdag 

Bid om wijsheid en kracht voor alle medewerkers van asielcentra in ons 

land. 

 

31 zaterdag 

Vandaag bidden we voor alle vrijwilligers in Zoetermeer die zich 

inzetten voor natuurbeheer en –behoud. 

 

September 

 

1 zondag 

Deze maand zullen de activiteiten in onze wijkkerken weer beginnen. 

Laten we bidden om kracht en inspiratie voor allen die leiding geven en 

om bidders die deze activiteiten in gebed zullen ondersteunen. 
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 Eeuwigheid  
  

 Ik maak deel uit van de eeuwigheid 

 Ik ben in Uw huis 

 Uw eeuwig licht omringt mij 

 Eeuwigheid overspoelt mij 

  

 Ik ben in Uw huis 

 Geborgenheid maakt mij intens gelukkig 

 Eeuwigheid overspoelt mij 

 Tijd is relatief 

  

 Geborgenheid maakt mij intens gelukkig 

 Uw huis is mijn thuis 

 Tijd is relatief 

 Relativiteit is abstract 

  

 Uw huis is mijn thuis 

 Ik ben bij mijn Schepper 

 Relativiteit is abstract 

 Ongrijpbaar 

  

 Ik ben bij mijn Schepper 

 Uw eeuwig licht omringt mij 

 Ongrijpbaar 

 Ik maak deel uit van de eeuwigheid 
  

  

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

 gedichten van Godzoekers; uitgave van De Pelgrim Zoetermeer, 

 2018) 

  
 

 
 


