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VOORWOORD

Soms lijkt de wereld aardedonker. Zo donker dat geen sprankje licht doorheen breekt en je geen 
hand voor ogen ziet. Maar dan, als je ogen een beetje gewend zijn aan het donker zie je wel 
degelijk kleine puntjes licht door het duister prikken. En in de loop van de nacht begint de hemel in 
het oosten langzaam maar zeker een beetje kleur te krijgen. De dag is aanstaande!

Deze adventsbundel heeft als titel ‘Dageraad’, naar dat moment dat de nacht bijna voorbij is en de 
nieuwe dag aanbreekt. 28 teksten, gedachten en afbeeldingen om ons vertrouwen in het Licht mee 
te voeden. Met bijdrages van veel verschillende mensen. Mensen die ons helpen het Licht te 
blijven zien, ook op donkere momenten. Mensen die zich, op deze manier, hebben willen inzetten 
voor verbinding. Zij zorgen dat de dag aanbreekt van Groningen naar Drenthe, Overijssel en 
Gelderland.

Wij zijn hen dankbaar voor al hun bijdrages. En wij danken u, als lezer, dat u dag na dag met ons 
mee wilt lezen. 
Wij hopen van harte dat Dageraad in de weken naar Kerst een dagelijks lichtpuntje voor u mag zijn. 

Nicoline Swen-Fischer en Helene Westerik-Lammers
Namens de besturen van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen Varsseveld e.o., Aan de Regge, 
Oost Twente, Midden-Drenthe, Odoorn e.o. (als onderdeel van de GK Emmen) en Westerkwartier.



Zondag 28 november 

En de Eeuwige zeide: Er zij licht; 

en er was licht. 

Gen.1:3



Maandag 29 november

Essentie
Vertel eens, het geheim van het verborgen licht.   
Alles glanst en glinstert in het licht. 

Je vindt het in elke letter van je wezen,                 
je hoeft het niet te zoeken, alleen te lezen.

Het boek van je hele leven,                                   
staat al in jezelf en de sterren geschreven. 
- Britt Nelissen (www.little-universe.nl)

http://www.little-universe.nl/


Dinsdag 30 november

Er was eens een man die een ellendig leven had. De dagen waren somber en de nachten duurden lang. 
Hij wilde niet ongelukkig zijn, maar hij was het wel. In de loop van de tijd was zijn leven veranderd. Zijn 
kinderen waren volwassen geworden. De buurt was niet meer hetzelfde. De stad leek verruwd.
Henry was niet happy. Hij besloot de pastor van de kerk te vragen, wat er mis was. ‘Ben ik ongelukkig 
omdat ik een bepaalde zonde heb gedaan?’ ‘Ja’, antwoordde de wijze man. ‘Je hebt gezondigd.’ ‘Welke 
zonde is dat dan wel?’ ‘Achteloosheid’, kreeg hij terug. ‘De zonde van de achteloosheid. Iemand bij jou in 
de buurt is de Messias. Incognito. Maar jij hebt hem niet opgemerkt.’
De oude man liep verbijsterd de pastorie uit. ‘De Messias woont bij mij in de buurt?’ Hij begon zich af te 
vragen wie het zou zijn. Tom de slager? Nee, die is te lui. Mijn nichtje Maria, iets verderop in de straat? 
Nee, zij is te trots. Aaron de krantenjongen? Nee, te veel een goedzak.
De man snapte er geen hout van. Niemand van alle mensen die hij kende was volmaakt. Maar toch moest 
een van hen de Messias zijn. Hij begon naar Hem te zoeken.
Plotseling vielen hem dingen op die hij vroeger nooit opmerkte. De kruidenier droeg vaak de 
boodschappentas naar de auto van oudere klanten. Misschien is hij de Messias. De agent op de fiets had 
altijd een glimlach voor de kinderen. Zou hij het kunnen zijn? En het jonge stel dat naast hem was komen 
wonen. Wat zorgen zij goed voor hun dieren. Misschien dat een van hen…
In de loop van de tijd zag hij steeds meer dingen bij de mensen die hij vroeger glansrijk over het hoofd 
zag. Het maakte zijn tred lichter. Zijn ogen kregen een vriendelijke uitdrukking. Als anderen iets zeiden, 
luisterde hij. Het kon tenslotte de Messias zijn. Als iemand om hulp vroeg, gaf hij gehoor; het was immers 
misschien wel de Messias.
De verandering van zijn houding was zo opvallend dat iemand hem vroeg waarom hij zo straalde. ‘Dat 
weet ik niet’, antwoordde hij. ’Ik weet alleen dat alles veranderde toen ik God begon te zoeken.’
- Max Lucado

keuze: Jo Nelisse



   Wolken.
Wolken                                            Wolken
      Wijzen                                             Dragen
            Wegen                                            Dromen 
                  Woordeloos                                    Oeverloos

Wolken 
      Schuiven
            Zacht voorbij
                  En laten
                        Stilte achter.   - Willie Semmelink

Woensdag 1 december



Donderdag 2 december

Bevlogen 

Ik weet niet zeker of het zwanen waren,
een najaarsnacht dat hun vleugelslag
in duizendvoud over het huis heen lag,
om pas tegen het daglicht te bedaren.

Die hele dag liep ik als uitverkoren,
of ik door engelen was aangeraakt.
Maar hoeveel lege nachten zijn doorwaakt
waarin sindsdien geen wiekslag viel te horen?

Nu moet ik mij weer met de zon verzoenen
en, nooit meer zo bevlogen, wennen aan
het wassen en het slinken van de maan,
het komen en het gaan van de seizoenen.

- Jean Pierre Rawie



Vrijdag 3 december

AFSLUITDIJK

De bus rijdt als een kamer door de nacht
de weg is recht, de dijk is eindeloos
links ligt de zee, getemd maar rusteloos,
wij kijken uit, een kleine maan schijnt zacht.

Vóór mij de jonge pas-geschoren nekken
van twee matrozen, die bedwongen gapen
en later, na een kort en lenig rekken
onschuldig op elkanders schouder slapen.

Dan zie ik plots, als waar ´t een droom, in ´t glas
ijl en doorzichtig aan de onze vastgeklonken,
soms duidelijk als wij, dan weer in zee 
verdronken
de geest van deze bus; het gras
snijdt dwars door de matrozen heen.
Daar zie ik ook mezelf. Alleen
mijn hoofd deint boven het watervlak,
beweegt de mond als sprak
het, een verbaasde zeemeermin.
Er is geen einde en geen begin
aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden,
alleen dit wonderlijk gespleten lange heden.

- M. Vasalis 

keuze: Narda Kempink



VERWACHTING

Als de dag begint te doven 

en de zon mij niet meer ziet,

als de schemering gaat komen

en ik stil word van verdriet,

als de nacht valt en mijn vogel

niet meer opdaagt met een iied -

na mijn duisternis Uw licht,

na mijn zwijgen Uw gedicht.

- Jaap Zijlstra

Zaterdag 4 december



Zondag 5 december

ℓ ℓ𝒱ℯ𝓇 𝒶𝓃ℊ 𝒾𝒿𝓈𝓉𝒿ℯ:



Maandag 6 december

Een moeder was bij de school van haar 
zoon en ze zag een fel gekleurde bank in 
de speeltuin. Ze vroeg aan haar zoon of 
dit de enige plek was om te zitten….

Hij zei: “Nee, dat is de bank voor 
vrienden. Als iemand eenzaam is of geen 
speelkameraadje kan vinden en daar op 
gaat zitten, komen andere kinderen 
vragen om mee te spelen.”

De moeder vond het geweldig en vroeg 
aan haar zoon of hij zelf de bank ook wel 
eens gebruikt had.

“Ja, zei hij, aan het begin van het 
schooljaar toen ik hier nieuw was. Ik zat 
daar en een andere jongen kwam mij 
toen vragen om met hem te spelen. Hier 
werd ik blij van. En als ik nu iemand daar 
zie zitten, vraag ik om met mij te spelen.”



Liefde,

't gaat als we over liefde praten altijd over hen of haar vader,
moeder, kinderen en misschien nog een paar

't gaat nooit over zomaar mensen, blank of bruin; 
onze alledaagse liefde reikt niet verder dan de tuin
(auteur onbekend)

keuze: Reina Limburg 

Dinsdag 7 december



Sometimes the most productive 
thing you can do

is rest and let your angels wrap you
in their loving wings. 

They’ve got you covered.

keuze: Ronella Mulder

Woensdag 8 december



Donderdag 9 december

(wan) hoop?

olde kloosterhof, streng ofgebaokt,
met een verstild bield van cement,
dat zien blik naor het Hogere wendt,
mien raodsel alsmaor groter maokt.

kunstwark dat mien binnenste raokt:
of het wanhoop of de hoop oetdrukt,
is het dizze kunstenaor goed gelukt,
hef hier zien schepping niet verzaokt?

het straolt oet wat aj der zölf in ziet,
met zien blik hiel dudelijk hen boven;
nederigheid zal in zien ogen niet doven,
dit vergat de begenaodigde maoker niet.

de binnenplaots raokt staodigan bebost,
het bield zal opgaon in de tied, bemost.

- MARCHINUS  ELTING



Ik ben er

Heb je me nodig, ik ben er.
Je kunt mij niet zien, terwijl ik het licht ben waardoorheen je ziet.

Je kunt mij niet horen, terwijl ik de stem ben waardoorheen je spreekt.
Je kunt mij niet voelen, terwijl ik de kracht ben waardoorheen je handen werken.

Ik werk, hoewel mijn wegen voor jou onbegrijpelijk zijn.
Ik werk, hoewel je mijn werken niet (h)erkent.

Ik ben niet de koortsige visioenen
ik ben niet het mysterie.

Alleen in absolute stilheid, voorbij wie jij denkt dat je bent, kun je me
kennen zoals ik Ben en dan nog slechts als een gevoelen, een vertrouwen.

Toch ben ik hier, toch hoor ik, toch geef ik antwoord.
Als je me nodig hebt, ben ik er

Als je me ontkent, ben ik er.
Zelfs op de toppen van je eenzaamheid ben ik er

Zelfs in je grootste angsten ben ik er.
Zelfs in je pijn ben ik er.

Ik ben er als je bidt, ik ben er ook als je niet bidt.
Ik ben in jou en jij bent in mij.

Slechts door gedachten denk je van mij gescheiden te zijn
want alleen in je gedachten zijn de nevelen van het ‘jouwe’ en het ‘mijne’ aanwezig.

Toch kan je me in de diepste gedachtewereld, die het hart is, ook kennen en ervaren.
Ledig je hart van lege angsten.

Vrij vertaald naar een gedicht van James Dillet Freeman door Rachel
keuze: Dini Alferink.

Vrijdag 10 december



Zaterdag 11 december

Elkaar vasthouden!

Zonder woorden!

Houd me vast
soms voel ik me zo alleen…….
En als er dan een vriendje is

die naast me staat 
en enkel en alleen maar 

mijn hand vast houdt,
is dat meestal al genoeg!

- Jansje van Delden



 Dinsdag 12 december

 Vrede 

 Vrede, heeft dit woord nog waarde.
 Op deze ontevreden aarde.
 Waar mensen leven in angst en pijn.
 Dood en geweld, normaal lijkt te zijn.

 Men brandt lichtjes in deze donkere dagen.
 Maar diep in elk hart, zijn duizend vragen.
 Waar is ooit dat kindeke Jezus voor geboren.
 Die ons verkondigde, je bent niet verloren.

 Al jouw zonden zijn je vergeven.
 Maar zijn wij die wereld, die daar naar leven?
 Het kindje in de kribbe werd geëerd!
 Maar het mensdom heeft nog niets geleerd.

 Heeft het woord vrede nog waarde.
 Op deze ontevreden aarde.

 Schrijver onbekend. keuze: Harm en Ria Derks



Maandag 13 december

Het samenspel van Donker en Licht 

        onthult de schoonheid van het leven.

keuze: Hanneke Pors



Zondag 14 december

Opeens is daar
Tussen stenen en asfalt
Die dappere zonnebloem
Teken van hoop
Teken van kracht

Doetinchem, Varsseveldseweg, 
19 augustus 2021

- Marchel Chevalking



Woensdag 15 december

Wanneer is de nacht ten einde?

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn 
leerlingen: “Wanneer is de nacht ten 
einde? Wat is het moment, waarop 
de nacht ten einde is en de dag 
begint?” 

“Is dat misschien het moment als je 
uit de verte een hond van een 
schaap kunt onderscheiden?” vroeg 
één van zijn leerlingen. “Nee, dat is 
niet het moment.” zei de rabbi. 

“Is het dan als je van verre een 
dadelboom van een vijgenboom kunt 
onderscheiden?” vroeg een ander. 

“Ook niet,” zei de rabbi. “Maar wat 
dan?” vroegen de leerlingen. 

“Het is dan, zei de wijze leraar, als je 
in het gezicht van een mens kunt 
kijken en daarin je zuster of je 
broeder ziet. Tot dat moment is de 
nacht nog bij ons.”



Donderdag 16 december Generaties.

Je leven begint, als kind van je Moeder.
Je hebt verheugd

Genoten van een fijne jeugd.
Je leefde vrij en blij.

Dan komt er een man aan je zij.
Er komt een kind en dan ben jij de Moeder.

Je wilt maar één ding,
Dat ze krijgt een fijne jeugdherinnering.
Je krijgt een kleinkind. Je dochter is de 

Moeder.
Jij wordt Oma, de Grootmoeder.

Oma kan genieten van een kleinkind,
Dat ze wel erg fijn vindt.

Het  stemt haar blij.
De tijd vliegt voorbij.

Dan zegt de kleinzoon dat er een baby komt.
Je  krijgt een achterkleinkind en bromt.

Wat is de tijd snel gegaan. 
De 5e generatie komt er aan.

Ik ben Omi, Overgrootmoeder.
In deze dromenvanger, die ik gemaakt heb,

Is alles verweven tot een web.
Alles samen gesponnen tot één geheel.

Elk kind heeft haar of zijn deel.
- Willie Semmelink



Vrijdag 17 december

De week’n veur kerst.

De week’n veur kerst,
bent week’n van drokte;
de kapper bespreek’n,
nej behang an de muur.
De week’n veur Kerst;
veul volk overstuur.

De week’n veur Kerst,
wel kent nog ’t gevuul;
van kerstboom versier’n,
je vao dee de piek.
De week’n veur Kerst;
van spanning haost ziek.

De week’n veur Kerst,
het knien was “besteld”,
moe’s schoet in de stiefsel,
de keersies al kocht.
De week’n veur Kerst,
snei in de locht.

De week’n veur Kerst,
ze bent er maor even,
kunt wij nog geleuv’n,
in de toekomst van toen?
De week’n veur Kerst;
bent nog over te doen.

De week’n veur Kerst,
wat bent ze mij dierbaor,
geboorte van Jezus,
’t Kind in de stal.
De week’n veur Kerst;
deur drokte; haost in verval.

- Aafke van ‘t Haar - Doek



Zaterdag 18 december

Josine Bruggink

In het Licht van

In het licht van de liefde … zet ik de liefde in het licht.
In het licht van verbondenheid … zet ik de eenzaamheid in het licht.
In het licht van het licht … zet ik het donker in het licht.
In het licht van het leven … zet ik de dood in het licht.

Ik het licht dat alles er mag zijn … maakt dat alle zwaarte toch ook 
weer licht.

- M. Knuvelder
keuze: Jansje van Delden



Zondag 19 december

Reeds daagt het in het oosten,

het licht schijnt overal.

cirkels, poort naar het Licht
- Tanneke van der Linde



Maandag 20 december

Zegen over licht en donker

Licht en donker zijn één voor U,
in het donker van de moederschoot vormde U ons.

Zegen deze innerlijke duisternis;
geef moed om haar te omarmen,
geef wijsheid om haar te beleven,
geef zielsvrienden voor de reis.

Dat uit dit donker ook
nieuw leven mag komen.
God, die ons maakte, God naast ons, in ons;
licht en donker zijn één voor U.



Dinsdag 21 december

- Els Hermsen

Verbonden

met de knieën op de grond
bescheiden en nederig
urenlang
in stilte

de kunst van het knielen
van het beschouwen
vanuit jezelf
naar de eigen ik

op weg
naar aandacht 
concentratie
en herstemming

dromen
en ervaren
vanuit jezelf
in het aardse

- Henk Beunk



De kleuren werden vaag en donker
en ik was alleen.

Mag ik terug naar lang geleden,
naar een ander heden. Ik heb ver te gaan.

De wereld wacht en het licht zal doven.
Maar ik blijf geloven. Laat je droom bestaan.

Geef mij mijn toverjas.
Mijn toverdromen jas! 

Tim Rice (vert. Martine Bijl)

Woensdag 22 december Laat je droom bestaan

Met ogen dicht heb ik gekeken,
zag de wolken breken en het licht ging aan

Ik wist geen weg maar iemand riep toch
en de wereld sliep nog. Laat je droom bestaan.

Ik droeg mijn jas, de kleuren gloeiden,
en bloemen bloeiden op de bleke maan,

Toen kwam de zon nog half verborgen.
Zo begon de morgen. Laat je droom bestaan.

Een donderslag een bliksemschicht,
mijn goude jas vloog uit het zicht,



 Donderdag 23 december Een heldere nacht

Stille nacht, heldere nacht,
niemand praat, niemand lacht, 
nergens is meer iets te zien,                         
mensen, dieren dromen misschien,              
’t leven is in rust, ’t leven is in rust.

Stille nacht, heldere nacht,                           
vuurtje smeult, man op wacht,                     
wapens onder handbereik,                            
toch gevaar dat ergens dreigt?                    
’t leven onder druk, ’t leven onder druk. 

Stille nacht, heldere nacht,                           
plots geluid, ongedacht,                               
ergens hoor je nu een kind,                          
in het ruisen van de wind,                             
’t leven gaat z’n gang, ’t leven gaat z’n gang.

Stille nacht, heldere nacht,                           
iemand zingt, nog heel zacht,                       
er blijft ruimte in de tijd,                               
voor geluk en mens’lijkheid,                          
’t leven krijgt een kans, ’t leven krijgt een kans.
- Frans Brinkman

keuze: Florien van Heest 



Vrijdag 24 december

Kerstmis

Wensen van  vrede
  

en geweldloosheid

dwarrelen als sneeuwvlokjes

over de aarde.

Waar blijft

de witte vredesdeken

van stilte liggen ?

Op de hoogste bergen

en in de koudste streken.

Daar waar geen mensen wonen.

- Heikie Hoekstra

keuze: Lies & Wietze de Boer



Zaterdag 25 december
kerst

Hei, horizon & licht

Hier ademen al eeuwenlang,
aarde, lucht, het licht                                                    
en misschien zelfs de hemel erboven:                         
alles balt zich samen, nú.

Wij zullen vertellen, voordragen,                                  
zingen, spelen, anderen handen reiken,                      
gewezen zijn door eigen sterren,                                 
misschien zelfs even dansen.

Kerst = veilig blijken bij vreemden                                
(hebben herders ons gezicht?),                                   
uiteindelijk elkaar toeknikken bij ontstoken kaarsen    
en fluisteren: welkom in de stal! 

- Frans Ort

- Martje Bakkum



 D  ageraad

D     e dag brengt raad

H  L        et icht raakt aan wat in jou is

V      erstilt wat is verkild

Z     odat je leven kunt

D   e dag tegemoet

 H  W  - elene esterik
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