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Voorwoord

Voor u ligt een gedichtenbundel met als oorsprong Bijbelteksten uit 
het oude testament.
De gedichten zijn in volgorde van de Bijbelboeken weergegeven.
Onder inhoud vindt u de titels met bijbehorende teksten zodat bij 
gebruik van een tekst het gemakkelijk te zien is of er een gedicht bij 
geschreven is. Natuurlijk kan ook aan de hand van een gedicht met 
bijbehorende tekst gesproken worden.
In dit bundeltje staan eveneens een 10 tal liederen, die op een 
bekende melodie geschreven zijn.
Als illustratie heb ik foto’s van enkele schilderijen van de heer Kees 
Aalbers op mogen nemen. De gedichten die er bij staan zijn eveneens 
gebaseerd op het schilderij.
Dit bundeltje is zeer geschikt om bij Bijbelstudie te gebruiken. Ook is 
het te gebruiken bij evangelisatiewerk.
Voor het tot stand komen van deze bundel wil ik mijn man Peter 
bedanken voor het werk dat hij verricht heeft om er een mooi geheel 
van te maken.
Tevens wil ik de heer Kees Aalbers, kunstschilder in Swifterbant, 
bedanken voor zijn toestemming voor het gebruik van de foto’s van 
zijn schilderijen.
Ik wens de lezer veel leesgenoegen en hoop dat deze bundel mag 
bijdragen tot het lezen van Gods Woord.
Ina
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Het begin 

God schiep hemel en aarde
dit was in het begin
aarde zonder licht 
geen leven was erin.

Tijden van duisternis
niet aan ons gegeven
oervloed een geheimenis
leefde zonder leven.

De Geest van God zweefde
zag de oervloed aan
zag dat er niets leefde
hoe lang heeft dit bestaan?

Wij weten uit Gods woord
dat Hij het licht creëerde
de aarde werd een mensenoord
waarop men God vereerde.

Bij het schilderij van Kees Aalbers
Genesis 1

Geschilderd door Kees Aalbers
www.keesalbers.nl
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Voor- en na de schepping 

Stilte, doodse stilte
in het niet, niets beweegt
donkere stilte, grootse stilte
ademloos en dan Gods Geest.

Gods Geest, in de stilte
zweeft waarheen Hij wil
in de donkere stilte
ademt Gods wil.

Er zij licht, het wordt geboren
de zon krijgt zijn bestaan
nog is het stil
niemand roept Zijn naam.

Zijn naam zo wonderbaar
Alfa en Omega
begin van het begin
het leven krijgt zijn doel

doel van mijn bestaan
geheiligd door de Middelaar
in de stille stilte voelbaar
verbonden maar onzichtbaar.

Genesis 1:2
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De schreeuw van Abels bloed 

Bloed schreeuwt naar de hemel
waarom, waarom die haat
laat toch de Redder komen
die ons verlossen gaat

die strijd wordt nòg gestreden
nog steeds, nog steeds die haat
de Redder is gekomen
die ons verlossen gaat

wacht, nog een korte tijd
de strijd ís overwonnen
wees dan in Hem verblijd
Zijn feest is reeds begonnen

straks het feestkleed dragen
dat witter is dan sneeuw,
komt een eind aan al je vragen
dan is Zijn loon jouw deel.

Genesis 4:10


