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Voorwoord

Een ladder naar de hemel – zo werd het gebed vroeger wel 
genoemd. 

Want bidden is zoveel als het stof van je ziel blazen. Even het 
ventiel van je hart ontluchten. Het luidruchtige vervangen 
door stilte. Gods aanwezigheid rondom je ervaren. Je op 
meer dan het gewone, op het hogere richten.

Maar bidden heeft ook nog een andere richting – het is tege-
lijk een afdalen naar het diepste van jezelf. Een geestelijke 
zelfverkenning. Waarbij de schuurplekken van het leven 
genezend worden blootgelegd.

Elk gebed is zo een tweegesprek. Een dubbele beweging in 
één: een blik naar boven en ook een blik naar binnen. Gebeden 
zijn zodoende ladders ˗ spirituele ladders naar het eigen hart 
en naar de hemel.

Onder twaalf levensthema’s bijeengebracht biedt deze bundel 
101 gebeden.

Alfred C. Bronswijk
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8 MORGEN

Vandaag

Vandaag wil ik leven,
aards leven, ervaren en weten
dat ik een stuk van de hemel ontmoet.

In het goede van elke minuut.
In het verrassende van iedere situatie.
In het plezier van elkaar te mogen groeten.
In het zware van het verdriet en tranen.
In het waardevolle dat mijn hart bewaart.

Vandaag wil ik leven,
hemels leven, ervaren en weten
dat ik op deze aarde u steeds tegenkom.

In elke goede minuut. 
In elke verrassende situatie.
In elk plezierig medemens.
In elke verdrietige traan.
In elke klop van mijn onrustig hart.
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De tuin van de nieuwe dag

Als een tuin ligt hij voor mij – de nieuwe dag
met de wortels van oude plichten. 
Met de bloesem van nieuwe dingen.
Met de knoppen van het onverwachtse.
Met de stekels van verdriet en zorg. 
Met de lichtpunten van hopelijk succes. 
Met de schaduw van mogelijke tegenslag.

Dank u voor de tuin van deze nieuwe dag. 
Voor de bloemen en de knoppen.
Voor de doornen en de struiken.
Voor dat wat licht of donker is.
Voor de vele mogelijkheden en kansen.

Geef mij voor deze tuin en deze dag
de moed om te kunnen snoeien,
waar ik snoeien moet.
Geef mij kracht om te kunnen planten,
waar ik planten moet. 
Geef mij vandaag de wijsheid
om te kunnen kiezen 
tussen het één en het ander.
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Dat ik vandaag besta

Heer,  
De singsong van mijn smartphone klinkt.
Verbaasd ontmoeten licht en ik elkaar,
en de dag zet weer zijn uren voor mij klaar:
wakker worden, opstaan, leven mogen
met de duizend dagelijkse kleine dingen –
ik dank u dat ik besta. 

De toiletspiegel geeft mij mijn blik terug.
Ik kleed mij met de keuzes die ik maak,
en schoei mijn voeten om op pad te gaan
naar werk, naar taak, naar medemens.
Ik weet mij zinvol ingeschakeld –
ik dank u dat ik besta.

De dag heeft mij weer uitgedaagd,
zijn deuren staan open, wagenwijd,
om de toekomst van dit etmaal in te gaan.
Om weer onder anderen mijzelf te zijn:
een klein radertje in uw groots universum –
ik dank u voor het immense wonder
dat ik vandaag besta.
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Op de drempel

Op de drempel van deze nieuwe dag
wil ik even naar de hemel reiken
met mijn veel te korte armen,
met mijn kleine menselijke gedachten.
Even stil zijn voor u en
kijken voorbij drukte en tijd.
Een vluchtige blik misschien.
Een enkel ogenblik maar.
Maar toch...

Op de drempel van deze nieuwe dag
wil ik even met u samenzijn.
Weten, om niet te vergeten.
Een pas op de plaats die sterker maakt.
Even stil zijn voor u en
mijn gevoelens biddend delen.
Met haastige mond misschien.
Een kort moment maar.
Maar toch…

Op de drempel van deze nieuwe dag
wil ik toch even alleen zijn met u.
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Uitvaren als een schip

Heer, 
vandaag mag ik weer uitvaren als een schip
op nieuwe koersen, in frisse morgenwind,
op gastvrij en wijd open water.
Ruimschoots beladen met nieuwe kansen.
Het zeil gehesen in hoop op zegen.

Heer, 
zegen vandaag het roer in mijn handen.
Laat mij rechte streken varen
bij alles wat ik vandaag mag doen.
Laat mijn grote, maar vooral mijn kleine daden
beantwoorden aan uw kompas.

Heer, 
zegen vandaag het bestek dat ik maak
en de kaarten die mijn vaart bepalen.
Help mij bij het kiezen van de juiste bakens,
zodat ik niemand zijn vaarwater stoor,
en ieder vrije doorvaart gun.

Heer, 
zegen vandaag het doek hoog aan mijn mast,
zodat ik tijdig zeil kan minderen waar het moet,
tijdig zeil bijzet wanneer het kan,
zodat ik steeds de juiste keuzes maak. 
Schenk mij vandaag in alle opzichten: 
een behouden vaart.
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Gebed voor de nieuwe werkweek

We staan op de drempel van de tijd,
kort voor morgen.
Over een paar uur is het weer maandag.
Dan staan we weer onder de werkdagzon.
De fabrieken vullen zich met lawaai.
De files verstoppen de wegen.

Weer begint een stuk leven
waaraan wij meewerken,
waarvan wij deel uitmaken,
waaraan wij zijn blootgesteld,
waaraan wij zijn uitgeleverd.
Door wie? Voor wat?

De een zegt: door het noodlot.
Anderen vinden: bij toeval.
Sommigen menen: door God.
De meesten halen de schouders op.

Hoe dan ook,
over een paar uur: maandag…
Opnieuw begint voor ons het oude avontuur
om werkelijk mens te zijn.



14 MORGEN

U stimuleert ons elke dag

U stimuleert ons elke dag weer
om het leven voluit te beleven.
Want onvoorspelbaar is de tijd,
kort onze wandeling,
en verloren is het uur
dat niet door ons gebruikt
leeg terugkeert tot u.

U stimuleert ons elke dag weer
om niet met angst te denken
aan de berg van zorgen van morgen.
U vult ons onderweg met licht,
laat vreugde vinden in de kleine dingen.
En alle ellende van het dal van gisteren
mogen we ook dáár laten liggen.

U stimuleert ons elke dag weer
om de weg van het goede te gaan,
eigen last en eigen kruis te dragen
in de voetsporen van hem
die onze weg en onze waarheid is:
Christus – gids, reisgenoot en metgezel.
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Geen onbeschreven blad

Heer,
ik weet het maar al te goed:
geen onbeschreven blad is deze nieuwe dag,
geen smetteloos kleed zonder fouten geweven,
geen effen pad waarop ik niet struikelen zal,
geen tafel gedekt met louter zin en zegen,
geen tuin waar doornen en distels ontbreken.
Schenk mij daarom de moed, 
om vandaag te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen.

Ik besef het maar al te goed:
uitdagingen wachten mij deze nieuwe dag,
om fouten te herstellen, om schuld te vergeven,
om struikelblokken voor mijzelf en voor anderen weg te 
nemen,
om voedzaam brood te geven en te delen,
om goede vrucht te dragen in woord en daad.
Schenk mij daarom de kracht,
om vandaag te veranderen
wat ik wél kan veranderen.

Ik begrijp het maar al te goed:
het zware en het lichte ontmoet ik deze nieuwe dag,
het lichte van wat ik graag heb en doe,
het zware van wat mij zorgen baart,
het zonnige van de blijdschap en de lach,
het duistere van wie en wat mij tegenstaat.
Schenk mij daarom de wijsheid,
om vandaag de goede keuze te maken.


