
 

 

Gedenk mij en mijn vluchtig 

bestaan, de nietige mens, door u 

geschapen. 
Psalm 89: 48 



Als ik de boog in de wolken zie 

verschijnen, zal ik denken aan het 

eeuwigdurende verbond tussen 

God en al wat op aarde leeft.  
Genesis 9: 16 

  



Gedenk daarom je schepper in de 

dagen van je jeugd – voordat de 

slechte dagen komen en de jaren 

naderen waarvan je zegt: In deze 

jaren vind ik weinig vreugde 

meer. 
Prediker 12: 1 



 

Overal, tot aan de einden der aarde, 

zal men de HEER gedenken en zich 

tot hem wenden. Voor u zullen zich 

buigen alle stammen en volken. 
Psalm 22: 28 

 



 

 

In uw tempel, God, gedenken wij 

uw blijken van trouw. 
Psalm 48: 10 

 



Gedenk de wonderen die hij heeft 

gedaan, de oordelen die hij heeft 

uitgesproken. 
I Kronieken 16: 12  



Ik zal de liefde van de HEER gedenken 

en zijn roemrijke daden bezingen: alles 

wat de HEER voor ons heeft gedaan, de 

goedheid die hij het volk van Israël 

bewees in zijn ontferming en 

onbegrensde liefde. 
Jesaja 63: 7



Uw vertrouwen op God zal voor 

altijd in de herinnering 

voortleven, zolang er mensen zijn 

die zijn machtige daden 

gedenken. 
Judit 13: 19 



 ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, 

telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 

 

‘Deze beker is het nieuwe verbond dat 

door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, 

telkens als jullie hieruit drinken, om mij 

te gedenken.’ 
I Korinthiërs 11: 24-25  



Maak een feestmaal klaar met lekker 

eten en drinken, en deel ervan uit 

aan wie niets heeft, want deze dag is 

gewijd aan onze Heer. Wees niet 

bedroefd, want de vreugde die 

de HEER u geeft, is uw kracht. 
Nehemia 8: 10  



 

 

Opdat wij niet vergeten 
Rudyard Kipling 

 

 



 

 

Memento mori 
(Gedenk te sterven) 

  



 

Jij hebt een steen verlegd;  

In een rivier op aarde;  

Nu weet je, dat je nooit zult zijn vergeten;  

Jij leverde het bewijs van je bestaan;  

Omdat door het verleggen van die ene steen; 

De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 
 

Bram Vermeulen 

  



 

 

Achter de tranen van verdriet, 

schuilt een glimlach van de 

herinnering 
Onbekend 

 



Liefdevol schreef Hij met water 

Zijn drie namen op ons hoofd 

zo heeft Hij voor nu en later 

jou en mij Zijn heil beloofd. 
Willem L. Meijer 

 

 



 

 

Het leven is een feest 

En jij bent uitgenodigd 
Loesje 



Sta eens stil en kijk om je heen. Naar 

beneden. Naar boven. Een punt ver weg. 

Of juist heel dichtbij. Sta een stil in plaats 

van door te razen. Kijk en verwonder je 

over al het kleins en groots dat er in en 

om je heen gebeurt en te zien is. Sta stil. 

En merk dat de tijd minder snel gaat. 
Katja Linders 


