
Voorwoord 

In dit boekje staan gedichtjes in de 

vorm van 11-jes. Dit is een dichtvorm 

van 11 woorden die een verband of 

een betekenis delen. 

Deze zijn meestal geïnspireerd op 

persoonlijke gebeurtenissen of preken 

die ik heb mogen horen. 

Deze kaft geeft ook het “veel in weinig” 
weer: de kleine regenboog met Gods 

grote beloften. 

Ik hoop dat jij als lezer er iets aan 

hebt, hetzij voor een bemoediging, 

hetzij voor een lach. 

Laat je inspireren! 

 

Liefs en Gods zegen. 

Elja
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1 

Samen 

op weg 

het nieuwe Jeruzalem 

waarnaar wij mogen uitzien 

toekomst 

 

Kerk 

elkaar vasthouden 

in dit leven 

met pijn en verdriet 

nodig 

 

Danken 

ondanks alles 

maakt de melodie 

in hoogte en diepte 

muziek 

 



2 

Hopen 

nog volhouden 

kijken naar boven 

vanwaar de belofte komt 

Maranatha 

 

Goud 

wordt gesmolten 

om te zuiveren 

en in vormen gehard 

waardevol 

 

Bidden 

is danken 

en ook vragen 

dichtbij God te zijn 

bekering 

 



3 

Kerstavond 

zo dichtbij 

Uw komst nadert 

wij wachten met smart 

uitzien 

 

Nood 

leert bidden 

omdat je beseft 

je kan het niet 

gelukkig 

 

Moeilijk 

het leven 

met het waarom 

en vaak geen daarom 

bid 

 



4 

Leven 

in verwachting 

de hemel gescheurd 

en liet Jezus zien 

kom 

 

Jaarwisseling 

een fractie 

van een seconde 

met oliebollen en vuurwerk 

opnieuw 

 

Besnijdenis 

werd doop 

door God gegeven 

als reiniging en teken 

verbondenheid 

 



5 

Engelenzang 

ons zingen 

is een echo 

ook wij mogen doorgeven 

engelenkoor 

 

Foto 

een moment 

op een plaatje 

om je te herinneren 

geschiedenis 

 

Geschiedenis 

een gebeuren 

nooit meer ongedaan 

maar God wast schoon 

hernieuwd 

 



6 

Dankbaar 

voor verbondenheid 

door U gebracht 

U hebt ons lief 

genade 

 

Herders 

zij gingen 

om te zien 

wat ze gehoord hadden 

ontroering 

 

Fotoboek 

een verhaal 

waarin wordt verteld 

hoe jouw leven was 

tekenend 

 



7 

Bijbel 

denkbeeldige foto’s 

die ons vertellen 

hoe levens kunnen zijn 

voorbeelden 

 

Jezus 

echt uniek 

Hij is heilig 

van begin tot nu 

eeuwig 

 

Jezus 

een Jood 

in Gods verbond 

een volk Hem toegewijd 

ingevoegd 

 



8 

Jezus 

de eerstgeborene 

voor God gereserveerd 

een bijzondere Joodse plaats 

gehoorzaam 

 

Jezus 

een voorbeeld 

Zijn leven was 

zoals God heeft bedoeld 

bestudeer 

 

Dopeling 

jouw foto 

van dit moment 

staat in Gods album 

wonderlijk 

 



9 

Operatie 

een ingreep 

in een lichaam 

met hoop op genezing 

gebed 

 

Gast 

wees welkom 

voel je thuis 

een groet, een knuffel 

warmte 

 

Mandala 

mooi rond 

mooi getekende patronen 

alle rond een mandala 

nee 

 



10 

Hemelvaart 

Jezus ging 

reizend per wolk 

om plaats te bereiden 

wederkomst 

 

Goedemorgen 

een wens 

iedere dag weer 

voor jou en mij 

zegen 

 

Wereld 

speciaal gemaakt 

voor ons mensen 

omdat Hij ons liefheeft 

prachtig 

 


