
Moederland Het zaad gezaaid in de aarde ontkiemde
regen, wind en zon deden het groeien
tot bloei komen

Bij Psalm 126 Ineke Hogeboom - Melse

Bij Psalm 123
Soms is het tijd om even stil te staan – Stil staan met elkaar
Stil staan bij elkaar – De één beschermend achter de ander

De ander veilig voor de één – Gezien, gedragen, 
Vertrouwend op elkaar

Geen hoogmoed, geen spot – Samen even stil
Om vervolgens weer op te staan – Om de weg te vervolgen

Ellen de Bruijn-Kempe

Bij Psalm 122
Een beeld van blauw albast. Glad van vorm, maar met een grillige 
tekening.  Blauw: kleur van lucht en zee wordt geassocieerd met 
rust en vrede. De verschillende tinten blauw in dit beeld zijn 
verbonden door een breuklijn, een ader. Gevoegd tot één geheel. 
Zoals Jeruzalem wel genoemd wordt: stad die samenvoegt en 
samenbrengt.
Ellen de Bruijn – Kempe

Bij Psalm 120 
De duif
Vrede, het woord komt makkelijk over 
onze lippen – Vrede, we willen het 
allemaal, maar leven we er ook naar?

Vrede, in een wereld vol tegenstellingen,
Ook dicht om ons heen, een moeilijke 
opgave.

Daarom vandaag een duif, Nu eens niet 
wit maar donker van kleur. Symbool van 
vrede maar ook voor de opgave waar we 
voor staan.

Riemer Baumfalk

Psalm 121, een bijzonder psalm
Een psalm die klonk bij de uitvaart van 

mijn beide ouders,
een soort familiepsalm.

Een psalm die mij rust geeft,
hier verbeeld als een vlam,

Een vlam die licht geeft op je pad,
die over je waakt

en eeuwig blijft branden.
Riemer Baumfalk

bij Psalm 121 

Bij Psalm 125 
Jeruzalem, stad van vrede
maar ook van oorlogen

eeuwenlange geschiedenis
zoveel religies binnen zijn poorten

verscheurd, verdeeld
maar bijeengehouden,
omringd door bergen,

omarmd door de Ene
Ineke Hogeboom - Melse

verbeeldingen vespers pelgrimspsalmen
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