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Naar aanleiding dat veel mensen vertellen een rugzakje te hebben maakte ik het onderstaande gedicht. 
Want uiteindelijk hebben veel mensen te maken met golven en moeilijkheden in hun leven. 
  
En zoals dominee Dethmers in de preek heel mooi vertelde gaan we door de golven en de stormen van het 
leven heen. 
In deze preek herkende ik mij het afgelopen jaar in. 
De volgelingen van Jezus hadden een begrafenis. Dezelfde dag moesten ze brood en vissen delen. Dan 
denk je rustig te gaan varen, steekt er een storm op. 
Ze dachten te verdrinken en de overkant niet te halen. Ja in de stromen moeten we ook zelf wat doen om 
niet te verdrinken. Gelukkig kwam Jezus naar ze toe. Petrus moest op jezus blijven zien anders ging hij ten 
onder. 
  
Opwekking nr. 488 “De Kracht van Uw liefde” https://www.youtube.com/watch?v=g4ZrsHd-_AM&t 
 Dat lied is wel prachtig dat je met God boven de storm vliegt. Maar ik heb vaak het gevoel en dwars door 
heen te gaan. Gelukkig ken ik ook de moment er boven te vliegen. 
Deze momenten moeten we ook koesteren en niet vergeten. 
  
Onlangs hebben wij na een lang ziekbed mijn schoonvader verloren. Je wilt graag voor hem zorgen, maar 
doordat mijn schoonmoeder ook in de war is moest hij naar een Hospice. 
Na drie maanden hospice ging hij nog 3 maanden naar een verpleeghuis. Hier overleed hij, moegestreden. 
We hadden niet lang tijd om te rouwen want i.v.m. een eigen zaak was het voor tijdens en na de bouwvak 
erg druk. 
Dan waren er ook nog privé stormen waar wij door heen gingen en nog gaan. Een werknemer die ontslag 
nam. Nog meer werkdruk. 
  
Maar gelukkig komt Jezus naar mij toe. Ik hoef dan alleen maar mijn hand uit te strekken. Maar als ik naar 
de omstandigheden kijk zak ik. Verdrietig en onthuts waar is Jezus, waarom voel ik hem niet? 
Maar gelukkig ondanks hoe ik mij ook voel, wacht hij en strekt zijn arm naar mij uit. Als ik dan zondag 
 s, morgens naar de dienst kom  tilt Hij mij omhoog. Hij bemoedigt en versterkt mij en dan mag ik even bij 
hem uithuilen. 
  
  
Mensen zeggen vaak dat liefde niet van 1 kant komen. Dat is een leugen. De allergrootste liefde komt van 
1 kant. Wij kunnen moeilijk liefde van 1 kant geven. 
Het is voor ons mensen de allergrootste en moeilijkste liefde. Jezus deed het ons voor liefde van zijn kant 
onvoorwaardelijk!  
Ik heb een gedicht jaren geleden voor mij zelf gemaakt. 
  
Backpack 
Ik heb een ‘'Backpack’’ hij staat in de kast. 
Ik kan hem niet dragen dat is een te zware last. 
Ik haal er soms herinneringen uit, 
soms met een lach en soms met een traan. 
Om daarna samen met Jezus weer verder te gaan. 
  
Jacqueline Maneschijn 
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