Zaterdag 20 februari-4
Vandaag gaan we onze tocht vervolgen en lopen we een eindje op met Paulus en
Silas. (Handelingen 16) ze maken bijzondere dingen mee op hun reis. Bijvoorbeeld
over de doop van Lydia en haar huisgenoten. Maar niet alle mensen waren hun
goedgezind. Ze werden gevangengenomen en werden opgesloten in “de binnenste
kerker”. En dan lezen we in vs 25:
Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God.
De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen .

Jezus roept ons mensen op om ons onder andere te bekommeren om gevangenen.
Ik weet niet hoe dat met u/jou gaat, maar we staan daar niet vaak bij stil.
Hoe is het om echt gevangen te zijn?
In de veertigdagenkalender van de Protestantse kerk lees ik:
Sta eens stil bij de omstandigheden die iemand tot een misdadiger kunnen maken.
Laten we dat vandaag eens doen.
Om daadwerkelijk in actie te komen, kijk eens op
www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
o.a. Titus Brandsma, Etty Hillesum en Dietrich Bonhoeffer hebben ons bijzondere
teksten achtergelaten vanuit hun gevangenschap.
Dietrich Bonhoeffer werd opgepakt door de nazi’s en belandde in de gevangenis.
Hij schreef daar het wereldberoemde gedicht, wie ben ik?:
Wie ben ik? ... Men zegt mij ook
dat ik, gewend om te winnen
en evenwichtig van zinnen,
lachend mijn ongeluksdagen draag…
Ben ik dat werkelijk,
wat anderen over mij zeggen?
Of ben ik slechts dat,
wat ik weet van mijzelf?
Onrustig, weemoedig, ziek,
als een vogel in de strik
vechtend om levensadem,…
Wie ben ik? Deze of gene?
Ben ik vandaag deze en morgen een ander?
Ben ik beiden tegelijk?
Voor mensen een huichelaar
en voor mijzelf een verachtelijke,
klagelijke zwakkeling?…
Wie ben ik?
Eenzaam vragen drijft met mij de spot.
Wie ik ook ben, Gij kent mij,
Van U ben ik, o God!
juni 1944

ZONDAG 21 februari

een lege pagina
een dag om zelf in te vullen
met iets moois…

