
Lichtcredo   
     
Wij geloven in het leven, 
uit de duisternis ontwaakt. 
Wij geloven in de adem 
die ons wakker heeft gemaakt. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht dat mensen raakt. 
 
Wij geloven in de woorden, 
ons door Jezus voorgedaan. 
Wij geloven in zijn voorbeeld 
dat nog mensen op doet staan. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht, ons voorgegaan. 
 
Wij geloven in de liefde 
die verdeeldheid overwint. 
Wij geloven in de hemel 
die op aarde dan begint. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht dat ons verbindt. 
 
Wij geloven in een toekomst, 
die op vrede is gericht. 
Wij geloven in de zoektocht 
naar dat stralend vergezicht. 
Ja, wij durven te geloven 
in het niet te doven licht. 

 

 

De 3e bundel gedichten, liederen en gebeden van 
Jacqueline Roelofs-van der Linden is zo juist uitgekomen 
en is op 26 april 2015 in de oecumenische kerkgemeen-
schap De Ark in Hoofddorp gepresenteerd. 
De eerste twee exemplaren zijn aangeboden aan Aarnoud 
van der Deijl, als vertegenwoordiger van De Ark en aan 
een vertegenwoordiger van het Meer-Minder-Fonds. 
 
Na het succes va haar eerdere bundels “De kracht om door 
te gaan” (1997 en uitverkocht) en “Scheppende 
kracht”(2006) verschijnt nu “Licht dat mensen raakt”. 
Een volwaardig full-color hardcover ingebonden uitgave 
van 152 pagina’s, bestaande uit 51 gedichten, 15 liederen 
en 9 gebeden, waarbij een aantal gedichten zijn 
geïllustreerd met foto’s. 
De titel is ontleed aan het lied “Lichtcredo”, dat gezongen 
wordt op de melodie van John Goss (Lb. gez. 460) 
 
“ gedichten van Jacqueline vaak uit de praktijk van het eigen 
leven of van het leven van de kerkelijke gemeente ontspringen, 
...  omdat ze de lezer kunnen raken en kunnen inspireren tot 
betrokkenheid. Een gedicht als ‘Vier jaar na de Schipholbrand’ 
is daar een duidelijk voorbeeld van, maar ook in de 
kerstgedichten van Jacqueline kan het om ‘een wereld 
omgekeerd’ gaan. Prachtige woorden en beelden die de neiging 
hebben de hoorder ‘poëet van het woord’ te maken. Ze laten je 
niet koud. 
 
Een aantal gedichten en liederen hebben we in onze kerkelijke 
gemeente De Ark geboren zien worden. Jacqueline maakte ze 
op verzoek of als lid van de voorbereidingscommissie van een 
viering. Voor ons een feest van herkenning om ze nu weer in 
een boek tegen te komen. En voor anderen een mooie kans om 
ze te gaan gebruiken, want waarom zouden we ze voor onszelf 
houden? De woorden hebben ons dikwijls weten te raken – 
hopelijk krijgen ze nu een grotere uitstraling als ‘licht dat 
mensen raakt’. “ 
 
Citaat uit het “Woord vooraf” van Aarnoud van der Deijl, 
voorganger oecumenische gemeente De Ark, Hoofddorp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licht dat mensen raakt 
Teksten: Jacqueline Roelofs-van der Linden 
Muziek:  Jan Baaij, J.S. Bach, J. Goss  en diverse bekende 
                melodieën  
ISBN: 9789081050500 
152 pagina’s   Prijs: 12,95  (excl. verzendkosten € 3,45) 
 
Te bestellen bij: J. Roelofs   (jroelofs@xs4all.nl) 
                             Roekenbos 56, 2134 VJ Hoofddorp 
                             IBAN: NL98 INGB 0001 9714 30 
 
www.harosoftwareproduction.nl/jacqueline

Van elk verkocht boek gaat € 1,-- naar 
het Meer-Minder-Fonds t.b.v. het Fonds 
Project 2015 Zororai in Zimbabwe 
Meer info: www.meer-minder-fonds.nl 


