
Gespreksmateriaal bij ‘Van crisisjaar 
naar Jubeljaar’ 
Trinus Hoekstra 

Bezinning 65 (2021): biddag, dankdag, zondag van de arbeid 

Voor verder gesprek 

1. Hoe is het u zelf vergaan in leven en werk bij het uitbreken van de pandemie? 

2. Heeft het voor u onzekerheid over uw werk, baan of bedrijf opgeleverd? Hebt u het gezien bij 
anderen, in uw omgeving en kerkelijke gemeente en parochie? Hebt u als kerk iets kunnen 
betekenen? Lees in dit verband ook de bijdragen voor biddag, zondag van de arbeid en dankdag. 

3. Herkent u de roep om een meer fundamentele aanpak van de sociale onzekerheid van met name 
mensen in flexwerk? Wat vindt u daarbij van het Bijbelse perspectief van het Jubeljaar? 

 

Liedsuggesties bij de biddag voor gewas en arbeid 

Lied 126a,3 Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde (Liedboek)  

Lied 145,4 Uw heerschappij is over alle tijden (Liedboek) 

Lied 183 Een zaaier zaaide zaad in ’t rond (Liedboek 

Lied 717,2 Zeg ons, welk voordeel heeft een mens, van al zijn streven? (Liedboek)  

Lied 845 Tijd van vloek en tijd van zegen (Liedboek/Gezangen voor Liturgie, lied 527) 

Lied 64 Als je geen liefde hebt voor elkaar (Liederen ter bemoediging – 70 diaconale liederen) 

Lied 55 Lied van de tijd (Eva’s Lied) 

 

Liedsuggesties bij de zondag van de arbeid 

Lied 218 Dank U voor deze nieuwe morgen (Liedboek) 

Lied 22, 11 Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing (Liedboek) 

Lied 379, 5 Eind en oerbegin (Liedboek) 

Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste (Liedboek) 

Lied 656 Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier (Liedboek/Gezangen voor Liturgie, lied 621) 

Lied 653,5 Gij zijt de wijnstok van het leven (Liedboek) 

Lied 817 O, Christus, bron van lentebloei (Liedboek) 



Liedsuggesties bij de dankdag voor gewas en arbeid 

Lied 67,3 De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt (Liedboek) 

Bij het Kyrie: Lied 144 Niet verdeeld maar samen (Zangen van Zoeken en Zien) 

Lied 489 He’s got the whole world in his hands (Evangelische Liedbundel) 

Onder de veelbetekenende alternatieve titel ‘We’ve got the whole world in our hands’ zong de band 
Paperlace samen met de voetbalclub Nottingham Forrest FC een alternatieve tekst op de originele 
melodie en bereikte hiermee de hitlijsten.  

Lied 973 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord (Liedboek) 

Lied 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons (Liedboek) 

 

Voor verder gesprek 

Ton Withagen, hoogleraar arbeidsmarkt, onderstreept hoe belangrijk het is dat jongeren en jong 
volwassenen op zoek naar werk, niet thuis blijven zitten, maar hulp krijgen bij het op zoek gaan naar 
alternatieven. Hij ziet heil in leer-werkbanen, gericht op ‘doorontwikkeling’ van jongeren. In 
samenwerking met de gemeente Tilburg ontwikkelde hij tijdens de vorige crisis een zogenoemde 
startersbeursregeling, waarbij bedrijven worden gestimuleerd jongeren maximaal zes maanden een 
ervaringsplaats te bieden. Zo kunnen ze nieuwe vaardigheden leren en hun netwerk uitbreiden. 

Wat vind jij van dit idee? 
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