
Ontdekkingsreis



Ontdekkingsreis

Elizabeth Johanna



Onder de naam Liesbeth Jochemsen publiceerde de auteur

meerdere boeken en talloze verhalen

Schrijver: Elizabeth Johanna

Coverontwerp: eigen foto

© 2022 Elizabeth Johanna

De gedichten  uit  deze  bundel  mogen voor  eigen  gebruik  worden

overgenomen,  mits  de  naam  van  de  auteur  en  van  de  bundel

vermeld worden.

Het commercieel verspreiden van (een gedeelte uit) deze bundel is

niet toegestaan.



In liefdevolle herinnering aan

Tante Joke
   1958-2022



VUURTOREN

Daar in de verte zie ik een oude toren

Met zijn rood en witte strepen

lijkt hij het landschap te verstoren

Toch ook lijkt hij er bij te horen

Iedere nacht wijst hij de weg aan vele boten

Door zijn knipperend licht uit te laten stromen

is geen enkele boot tegen de klif gestoten,

maar zijn ze allen veilig in de haven gekomen

Zo is Jezus het Licht op de levenszee

en leidt Hij ons veilig naar de overkant

Wie op Hem vertrouwen varen met Hem mee

en komen behouden in het beloofde Land
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DE TWEE BOMEN

Zalig zij die op de goede grond staan

want hun loof zal dan nimmer vergaan

zij staan aan de levende waterstroom

gelijk een sterke gewortelde boom

Zij uit de kring der goddelozen

leven van zonde en de boze

zij spotten voortdurend met de Heer

verachten Zijn gebod, keer op keer

zij zullen in de storm ten onder gaan

terwijl de rechtvaardigen blijven staan

(Psalm 1)
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DENK JE AAN MIJ?

Als je vleugels had gekregen

vloog je dan eens naar Mijn huis

of komt het je ongelegen

om te knielen bij het kruis?

In geen van je levensdagen

past er een gebedje bij

toch wil Ik wat aan je vragen

denk je ook wel eens aan Mij?
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HOOP

Als ik 's winters naar de bomen kijk

zie ik kale, heel sombere takken

Dan denk ik:

komt er nooit een einde aan?

houdt dit dan nooit eens op?

komt er nooit een nieuw begin?

Maar dan, op een dag,

zie ik kleine groene puntjes

Heel klein zijn ze nog

en toch zijn ze er

Die kleine puntjes

die kleine groene puntjes

hoe klein ze ook zijn

ze zijn het teken van

een nieuwe lente

een nieuw begin
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Als ik vandaag naar de wereld kijk

zie ik honger, oorlog en verdrukking

Dan denk ik:

komt er nooit een einde aan?

houdt dit dan nooit eens op?

komt er nooit een nieuw begin?

Maar dan, op een dag,

zie ik stukjes nieuws van vrede

Heel klein zijn ze nog

en toch zijn ze er

Dat kleine beetje

dat kleine beetje vrede

hoe klein het ook is

het is het teken van

een nieuwe wereld

een nieuw begin
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