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 KANS 
 NIEUWE 



Wees blij met het leven,
want het geeft je de kans om

lief te hebben, 
te werken, 
te spelen 

en naar de sterren te kijken. 

Glenn

Je hoeft niet alles in 
één keer te kunnen. 

Adem in, adem uit, 
vandaag is genoeg.
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Mozes zei verder: 'Kom terug bij de Heer, jullie God.’  (Deuteronomium 30:1-20)

Grote daden en wonderen van de Heer. (Deuteronomium 29:1-29)

Wees blij met alles wat je hebt. (Deuteronomium 28:47-68)

Mozes zei: 'Wees gehoorzaam aan de Heer, jullie God.' (Deuteronomium 28:15-46)

Jezus zei: ‘Maak alle volken tot mijn leerlingen.’ (Matteüs 28:16-20)

2e Paasdag Jezus zei: 'Jullie hoeven niet bang te zijn.' (Matteüs 28:9-15)

1e Paasdag Niets in deze wereld heeft nog macht over jullie. (Kolossenzen 3:1-4)
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Bidden in de bajes

Er wordt veel gebeden in de bajes. Niet alleen tijdens de 
kerkdiensten, ook achter gesloten deuren als je alleen op je 
cel bent. Bidden is praten met God. Woorden zoeken bij wat je 
meemaakt en voelt. En die woorden uitspreken naar God.
Soms is het moeilijk om woorden te vinden. Hoe moet je 
beginnen? Dat kan dan de eerste regel van je gebed zijn: ‘Heer, 
God, ik weet niet hoe ik moet beginnen, maar …’
Vertel God aan wie of wat je denkt. Hij hoort je graag! 
Bid in je eigen woorden of met vaste teksten van gebeden.

Toen de mensen aan Jezus vroegen: ‘Hoe moeten we bidden?’ 
zei Jezus: ‘Trek je terug en bid eerlijk en oprecht, vanuit je hart.’ 
Hij gaf toen een voorbeeld, het Onze Vader, zie pagina 63.
Dat is het belangrijkste gebed van de christenen geworden. De 
woorden van het Onze Vader hebben diepe rijkdom. Het is de 
moeite waard om over elke regel na te denken.

Bidden is: de deuren van je hart openen.
Bidden is: je toevertrouwen.
Bidden is: antwoorden op God. Hij roept je om te komen. Bid 
met vaste gebeden zoals het Onze Vader, of met je eigen 
woorden.
Bidden is zeggen: ‘Heer, hier ben ik!’
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Prayer in prison

There is a lot of praying going on in the prison. Not only during 
church services, also behind closed doors when you are alone in 
your cell. Praying is talking to God. Finding words for what you 
experience and feel. And expressing those words to God.
Sometimes it is difficult to find words. How do you start? That 
can be the first line of your prayer: Lord, God, I do not know how 
to begin, but ...'.
Tell God who or what you are thinking about. He likes to hear you! 
Pray in your own words or with set texts of prayers.

When the people asked Jesus, "How should we pray?" Jesus said, 
"Draw back and pray honestly and sincerely, from your heart. He 
then gave an example, the Lord's Prayer, see page 63.
This has become the most important prayer of Christians. 
The words of the Lord's Prayer have a profound richness. It is 
worthwhile to reflect on each line.

To pray is to open the doors of one's heart.
To pray is to entrust oneself.
Praying is: responding to God. He calls you to come. Pray with 
fixed prayers like the Our Father, or with your own words.
Praying is saying: 'Lord, here I am!’
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Genade
Jezus neemt jouw straf op zich. Dat heet genade. Dat is iets 
wel krijgen, dat je niet verdiend hebt.

1 Johannes 2:1
Als één van jullie toch iets verkeerds doet, wees dan niet bang. Want er is iemand die voor 
ons om vergeving vraagt bij God. Dat is Jezus Christus, die zelf zonder zonde is.
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Waar was je nou, waar dacht je aan 
En waarom niet aan mij? 

Ik was pas acht 
En jij de God van verre van dichtbij 

 
Want toen je eventjes niet keek 
Werd het kind in mij vermoord 

Verkracht en van zijn lach ontdaan 
Had je me niet gehoord? 

 
Een beetje god had dat dus wel! 

En was er alles aan gelegen 
Desnoods met engelen van vuur 
Maar jij hebt slechts gezwegen. 

 
En wie zwijgt stemt toe 

Zo is het toch, of deelde jij mijn lot? 
Stond je naast me, keer op keer 

Als de gebroken God 

Johan

 gebroken  god 
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