Dagthema: Rijkdom
Overweging 25 september 2016 – Henk Kemper
Lector: Jos Pruissen

“... Geef je onbaatzuchtige liefde aan anderen.
Heb geen vooroordelen maar handel gewoon naar noodzaak.
Sta klaar als dat nodig is.
Wacht niet tot je eerst bevriend bent,
maar begin gewoon met het geven van een goed voorbeeld.
Rijkdom is ook dat je geduld en aandacht kunt schenken aan je naaste.
Luisteren, er zijn. Of dat helpt, dat weet je niet vooraf,
maar er domweg voor iemand anders zijn ...”
Eerste lezing: Psalm 146
Tweede lezing: 1 Timoteus 6: 11b-19
Derde lezing: De Profeet van Kahlil Gibran

Openingsgebed
Wij komen samen
om ons te voeden aan de bron
waaruit het leven ontspruit.
Wij komen samen
om de liefdevolle energie te delen
waaruit het leven wordt gevoed.
Wij delen in de kracht
en gloed van al wat leeft.
In de naam van de Eeuwige
ontvangen we nieuw licht in onze ogen.
Amen.
Lied: Boek jij bent geleefd
Huub Oosterhuis/Antoine Oomen

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
In mijn letters staat geschreven
dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat je zonder angst zult leven
wat je leest.
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Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Wou je leven met zovelen,
hier op aarde, moet je delen:
licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen
overvloed.
Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Mozes heeft de weg gewezen,
hoor de woorden der profeten:
licht en adem zal er zijn.
Als je mens wordt zoals Jezus.
Liefde als een mens aanwezig,
wijn van liefde, brood des levens, zoals hij.
Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.Niemand weet hoe jij moet leven,
nergens staat het opgeschreven,
liefde tegen liefdespijn,
vriendschap tegen duizend vrezen,
zoet dat bitter kan genezen,
mens voor mensen, recht en vrede,
licht en adem, heel veel leven,
mag je zijn.
Vrouw, waar is je broer?
mens, waar is je zusje?
‘t Meeste van een mensenleven
wordt het minste opgeschreven:
hoe zij trouw zijn aan elkaar.
Lijden, sterven, liefde leren,
zouden wij dat ook proberen,
werd het waar.
Welkom en inleiding
Goedemorgen, hartelijk welkom in deze viering van schrift en tafel. Bekende, vertrouwde
gezichten zien we én we zien gezichten van mensen die ik voor het eerst mag begroeten: voel
je allemaal, stuk voor stuk welkom, dit uur. Of je hier vaak komt, af en toe of voor de eerste
keer: ik hoop dat we je een uur van bezinning en rust kunnen bieden. Laat de muziek en de
woorden je overspoelen en misschien wel aanraken. Weet dat je in elk geval hartelijk
welkom bent.
Het thema van vandaag luidt eenvoudigweg “Rijkdom.” We denken dan snel in termen van
geld en goederen. In zo’n wereld leven we nu eenmaal.
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Maar in de lezingen van vandaag gaat het over andere vormen van rijkdom. Rijkdom die niet
uit te drukken is in bankafschriften, maar die te maken heeft met je levenshouding.
Voor mij voelt het vandaag als het sluitstuk van dat wat ik maar een drieluik noem. Twee
weken geleden ging het over Wijsheid, vorige week over Vrede en nu over Rijkdom. Grote
begrippen, grote problemen. Vandaag ga ik met jullie op zoek naar een eventuele
samenhang.
Als opstap, eerst maar eens het volgende verhaal.
Een rijke landeigenaar, genaamd Carl, reed vaak om zijn landgoed heen, om zichzelf te
feliciteren met zijn enorme bezit. Op een dag, toen hij weer rond zijn bezit reed op zijn
favoriete paard, zag hij Hans, een oude pachter. Hans zat onder een boom, toen Carl voorbij
kwam. ‘Ik was juist God aan het danken voor het eten’, zei Hans.
Carl protesteerde: ‘Als dat alles was wat ik te eten had, zou ik niet gaan zitten danken.’ Hans
antwoordde: ‘God heeft me alles gegeven wat ik nodig heb en daar ben ik dankbaar voor.
Apart trouwens dat u nu langskomt, want ik had vannacht een droom waarin een stem zei
dat de rijkste man van het dal vannacht zou sterven. Ik weet niet wat het betekent, maar het
leek me goed het u te vertellen.’ Carl sneerde ‘dromen zijn bedrog’ en hij galoppeerde weg.
Maar hij kon die woorden maar niet vergeten: ‘de rijkste man van het dal zal vannacht
overlijden.’
Hij was zonneklaar de rijkste man van het dal, dus nodigde hij nog diezelfde avond zijn arts
uit bij hem thuis. Hij vertelde de dokter wat Hans gezegd had. Na een uitgebreid onderzoek
zei de dokter: ‘Hans, je bent zo gezond en sterk als een paard, jij gaat echt niet de pijp uit
vannacht.’
Niettemin, voor de zekerheid, bleef de dokter bij Carl en ze speelden een kaartspel de hele
nacht door. De dokter vertrok de volgende ochtend en Carl verontschuldigde zich dat hij zich
zo op stang had laten jagen door de droom van de oude man.
Rond negen uur arriveerde een koerier bij Carls deur. ‘Wat is er?’, vroeg Carl. De koerier
legde uit: ‘Het gaat om oude Hans, hij is in zijn slaap overleden vannacht.’
Lied: Van twee woorden
Van twee woorden wil ik eten,
krijg van vier maar niet genoeg,
o verre liefde, lieve vrede. (2x)

Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers

Voor de honger niet geboren,
voor de bommen en de graven niet getrokken uit mijn moeder,
eenmaal, andermaal,
gewoon maar deze twee gevlekte handen
om te oogsten en te strelen,
loop ik, loop ik over woorden,
onder twijfel, over water,
zoek een ander in zijn verte.
Alle aarde is van aarde,
alle zeeën gaan in lompen,
alle vlees is maar een drupje.
Maar hoe gek onspreekbaar anders
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zijn de mensen voor elkander,
dat zal duren, dat zal duren,
met geen kussen is die liefde,
met geen monden te bewijzen,
ach hoe zullen wij omarmen.
Alle vrede van de wereld
als een lichaam te vergaren,
dat doet pijn, vergeten jaren.
Al jouw stilte te bewaren
doet mij sterven, doet mij leven,
door geen god te evenaren.
Molenwieken, wijze wetten,
gouden pausen, gulden woorden gaan voorbij
als wind en regen,
al dat werk van onze handen,
onze kronen onze kerken,
als een strovuur zal het branden.
Dan nog komt een woord mij tegen,
vindt mijn mond geen andere zegen
dan een mens om mee te leven.
Van twee woorden wil ik eten,
krijg van vier maar niet genoeg,
o verre liefde, lieve vrede.
Lezing uit psalm 146
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,
hij die trouw is tot in eeuwigheid,
recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.
De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.
Halleluja!
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Lezing: 1 Timoteus 6: 11b-19
Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en
waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd. Ten overstaan
van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig
getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren,
totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt op de dag die is vastgesteld door de verheven en
enige heerser, de hoogste Heer en koning. Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een
ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer
en de eeuwige kracht. Amen.
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets
onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te
genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en
bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het
ware leven.
Lied: Gij die Uw naam hebt uitgeroepen
Huub Oosterhuis / Antoine Oomen
Gij die uw naam hebt uitgeroepen in ons gezicht
ga mee in ons midden, maak ons uw eigen.
Houd ons gaande tot waar het land is
waar Gij zijt alles in allen,
liefde, sterk als de dood.
Lezing: uit “De Profeet”
Kahlil Gibran
Toen zei een rijke: “Spreek tot ons over geven. En hij antwoordde: “Je geeft maar weinig, als
je geeft van je bezit. Alleen wanneer je van jezelf geeft,
geef je ten volle. Want wat zijn je bezittingen anders dan dingen, die bewaart en bewaakt uit
angst, dat je ze morgen nodig zult hebben?
En morgen, wat zal de dag van morgen brengen aan de over-voorzichtige hond, die
beenderen begraaft in het spoorloze zand, terwijl hij de pelgrims volgt naar de heilige stad?
En wat is vrees voor nood anders dan die nood zelf? Is juist niet de angst voor dorst, wanneer
je put vol is, onlesbare dorst?
Er zijn mensen, die slechts weinig geven van het vele dat zij hebben – en zij geven het om
”ezien te worden en hun verborgen wens maakt hun gave onrein.
En anderen hebben weinig en zij geven alles. Zij geloven in het leven en de overvloed en
hun schatkist is nooit leeg.
Ook zijn er, die met vreugde geven en hun vreugde is hun beloning. En wie met pijn geven,
vinden in de pijn hun doop.
Maar er zijn ook mensen, die geven en geen pijn kennen bij het geven, noch deszelfs
vreugde zoeken, noch denken dat het deugdzaam is. Zij geven zoals in gindse vallei de mirt
haar geur verspreidt. Door hun handen spreekt God en dor hun ogen gaat zijn glimlach over
de aarde…
Overweging
We hebben het vandaag over Rijkdom.
Twee weken geleden sneed Hans Ernens in zijn viering het thema Wijsheid aan. En vorige
week belichtte Jeffrey Leander het thema Vrede. Door vandaag het thema Rijkdom te
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verkennen raken we aan een soort van drieluik. Wijsheid, Vrede en Rijkdom: dat lijken
begrippen die op de een of andere manier bij elkaar horen, mits je ze van de goede kant
aanvliegt.
Bij het begrip Rijkdom denk je al gauw aan goed gevulde bankrekeningen en een zorgeloos
bestaan. Zo’n TV-spotje van Zwitserleven zegt genoeg en appelleert aan zon, zee, vakantie,
luieren en een onuitputtelijke portemonnee. Daartegenover staat een ander geluid; ook in
beeld gebracht in een TV-spotje. Ik bedoel die reclame voor een bank die het allemaal
anders wil doen. Het is geloof ik een filmpje van de Triodos-bank. Zij benaderen de rijkdom
als: met elkaar delen in rijkdom en het eerlijk verdelen van bezit en geld. Klinkt prachtig,
maar het blijft natuurlijk een bank-instelling. Dat soort instellingen wordt in het algemeen
niet gekenmerkt door het propageren van een eerlijke verdeling van de aardse goederen.
Het slijk der aarde komt zo langzaamaan terecht in een steeds kleiner wordend aantal
portefeuilles. Maar… de gedachte is mooi: een eerlijker verdeling van geld opdat meer
mensen zich rijk voelen en ervaren dat er recht van bestaan is.
Veel bier en meiden

Vorige week was ik voor een coachingstraject van een docent in het voortgezet onderwijs,
een docent Godsdienst en Maatschappijleer, in het oosten van het land. Tegenwoordig is het
gebruikelijk dat de leerlingen inzicht hebben in het doel van de les. De docent schreef dus
op het bord dat het doel van de les zou zijn: “de leerlingen beseffen dat er op verschillende
manieren met geld omgegaan wordt. Zij kunnen nadenken over eigen keuzes van
geldbesteding.” De betreffende leerkracht bracht een gesprek op gang over geldbesteding en
dat bracht mij een aardig inkijkje in de jeugd. Zinvolle geldbesteding vond een aantal
jongens in elk geval de besteding aan veel bier en ook aan meiden. Nu zei ik al dat ik in het
oosten van het land was, in de buurt van de brouwerijen van Grolsch; wie weet is dat van
invloed. En verder liep de les niet helemaal lekker. Hoe de docent ook zijn best deed, het
onderwerp wilde maar niet keren in de richting van een oprechte en eerlijke wereld.
Tja, en zo praten we rond het woord Rijkdom tot dusver alleen over geld. De geldverziekte
westerse aanvliegroute waarin macht gekoppeld is aan geld en waarin geld gekoppeld is aan
manipulatie en zeggenschap.
Trouw tot in eeuwigheid

De lezingen die we vandaag voorgeschoteld hebben gekregen nemen een andere route. De
Bijbelse aanvliegroute wordt gekenmerkt door andere waarden dan geld. Psalm 146 zet een
mooie toon: daar gaat het over God die trouw is tot in eeuwigheid.
In die psalm wordt gesproken over recht doen aan verdrukten, brood geven aan
hongerenden, gevangenen bevrijden en blinden de ogen openen. Beschermen van
vreemdelingen en weduwen en wezen steunen. Dat is nog eens iets anders dan financieel
gewin. Laat staan bier en meiden.
In psalm 146 vind je een mooie parallel met de door Jezus ooit uitgesproken, zogenoemde
Bergrede. In Mattheus hoofdstuk 5 lezen we de woorden die Jezus sprak:
Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
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Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van
de hemel.
Jezus raakte hiermee de kern van de dingen die er echt toe doen in het leven. En hij droeg
ons op om op die manier in het leven te staan. Daar waar in psalm 146 gesproken wordt over
de kenmerkende daden des Heren koppelt Jezus óns, zoveel eeuwen later, aan het uitvoeren
van die daden. Hij maakt ons daarmee tot een machtig werktuig van God zelf. Wij zijn zijn
uitvoerders. Conclusie: laat niet alles aan God over en verstop je niet achter Hem als er
onrecht geschiedt. Maar: kom in actie op de manier die van je verwacht wordt.
In 1 Timoteus 6, lazen we over een levenshouding die het waard is in de praktijk te brengen.
De lezing is een deel van een brief die Paulus schreef aan Timoteus. Bij zijn vertrek naar
Macedonië vroeg hij Timoteus achter te blijven in Efeze, met als oogmerk ‘bepaalde mensen
te verbieden een afwijkende leer te verkondigen.’
Daarmee doelt Paulus op een leer die niet fundeert op de grondbeginselen van Jezus. Het
hoofdstukje draagt de titel: “het gevaar van de geldzucht.”
Wij krijgen een opdracht. Er staat: ‘draag de rijken op ook goed te doen, rijk te zijn aan goede
daden, vrijgevig en bereid te delen. Zo, -dus op díe manier- leggen ze een stevig fundament
voor de toekomst en winnen ze het ware leven.’
Ik kan mij overigens niet voorstellen dat Paulus hiermee bedoelt dat de rijkaards er voor
uitsluitend zichzelf een waar leven mee kopen. Ik denk dat Paulus bedoelt dat wij, als we dit
voor elkaar zouden krijgen, het fundament leggen voor een eerlijke wereld. Zij die veel
hebben dragen veel bij. Zij die niets hebben delen in verdeling en vreugde. Zó ziet het rijk
Gods er uit.
Oog van de naald

Maar ja, dan kom je bij een deel van het verhaal ‘De Profeet’ van Kahlil Gibran. Uitgerekend
een rijke vraagt te spreken over het begrip ‘geven.’ Het deed mij denken aan het verhaal dat
we kunnen lezen in Lukas 18, het verhaal van de rijke man die aan Jezus vraagt hoe hij het
eeuwige leven kon krijgen. Jezus legde hem uit dat hij moest leven volgens de wet: niet
stelen, niet liegen et cetera. En de man antwoordt dat hij keurig volgens die richtlijnen leeft.
En Jezus zegt hem dan dat hij nog één dingetje moet doen: Verkoop alles wat je hebt, zegt
hij, en geef het geld aan de armen. Daar haakt de man op af, want, zo staat er: “hij was heel
rijk.” Het ontlokt Jezus de uitspraak dat het voor een kameel gemakkelijker is door het oog
van een naald te gaan, dan voor rijken het rijk Gods binnen te gaan.
Kahlil Gibran maakt ons duidelijk dat we moeten nadenken over onze eigen rol. We zijn
geneigd te sparen voor sombere tijden. En in die spaardrift slaan we door. Dan is een
gezonde reserve een zinloze overvloed aan het worden. Het middel is doel geworden.
Hij houdt ons ook voor dat geven te maken heeft met de houding waarmee je geeft. Als je
veel hebt is het gemakkelijk iets weg te geven. Maar, zegt hij: “alleen wanneer je van jezelf
geeft, geef je ten volle.” En ook zegt hij: “Als je geeft om gezien te worden,” slechts om
aanzien te verwerven dus, “maakt dat je gave onrein. Zij die geloven in het leven hebben een
schatkist die nooit leeg zal zijn. Door hun handen spreekt God en door hun ogen gaat zijn
glimlach over de aarde.”
Daarmee keren we terug bij dat wat in psalm 146 staat en wat Jezus zei in zijn Bergrede: doe
recht aan verdrukten, zorg voor hen die zorg nodig hebben, bescherm de vreemdeling. En
grappig: het gaat dus helemaal niet over geld.
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Barack Obama

Epicurus, Grieks filosoof zei al: “Rijkdom bestaat niet uit het hebben van grote bezittingen,
maar in het hebben van weinig behoeften.” En een wat meer hedendaags spreker zei ooit: “Ik
denk dat, als je de rijkdom verspreid over iedereen, het goed is voor iedereen.” Quote van
Barack Obama, 44e president van de Verenigde Staten.
In de liturgie-voorbespreking vroegen we welke rijkdom wij zelf te geven hebben. En we
kwamen op begrippen als: Geef je onbaatzuchtige liefde aan anderen. Heb geen
vooroordelen maar handel gewoon naar noodzaak.
Sta klaar als dat nodig is. Wacht niet tot je eerst bevriend bent, maar begin gewoon met het
geven van een goed voorbeeld.
Rijkdom is ook dat je geduld en aandacht kunt schenken aan je naaste. Luisteren, er zijn. Of
dat helpt, dat weet je niet vooraf, maar er domweg voor iemand anders zíjn is heel
belangrijk.
Rijkdom hebben we allemaal in ons. Van de rijkdommen die ik zojuist noemde kun je
eigenlijk oneindig delen.
En zit daarin dan misschien het drieluik wijsheid – vrede – rijkdom?
Ik denk het wel, want door een open oog voor de noden in de wereld, je bereidheid te delen,
klaar te staan voor de ander, dat is wijs, het zorgt voor een liefdevolle en vredevolle wereld
waarin we de rijkdom die er echt toe doet, in overvloed aan elkaar kunnen schenken.
Rijksbegroting

Afgelopen woensdag , de dag ná Prinsjesdag en dus de officiële presentatie van de
Rijksbegroting, buitelden de verschillende politici weer over elkaar heen. De teneur was, zie
de Volkskrant: “de cijfers zijn op orde, nu de maatschappij nog.” Misschien helpt de
thematiek van vandaag om een mooie maatschappij te ontwikkelen.
Laten we proberen een eerlijke wereld te creëren. Gewoon te beginnen bij jezelf.
Voorleven en daarmee doorgeven. Dat kunnen we echt allemaal. Het is niet meer en niet
minder dan een besluit om zó in de wereld te willen staan
Moge het zo gaan.
Pianomuziek
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in een God, die als een vader en een moeder is.
Die de bron is van alle dingen en die
zorgzaam is voor al wat leeft.
Die de kosmos heeft geschapen
en steeds de kiem legt voor elk nieuw leven.
Die de wereld in zijn hand houdt
tot de volkomen voltooiing.
Ik geloof in Jezus
die in zijn wezen ons heeft voorgeleefd hoe God is:
Niet ver weg, maar diep in ons en om ons heen.
Ik geloof dat hij voortleeft
in een land voorbij de grenzen van de tijd.
Maar ook dichterbij herken ik zijn contouren
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in mijn diepste zelf.
Ik geloof in de Geest,
die ons helpt en inspireert.
Sinds het eerste Pinksterfeest
kan zij niet meer gedoofd worden.
Zij reikt ons woorden aan uit een ver verleden
en doet ons deze opnieuw verstaan.
Ik geloof dat het onze roeping is
om te leven uit de bron van alle dingen.
Ik geloof dat het mijn roeping is
om met al mijn kracht te geven en te delen,
zodat uw schepping en uw mensen
weer tot adem komen,
aangeraakt worden en meegenomen.
Samen in wijsheid en inzicht:
Alles – in – allen te zijn.
Amen.
Intenties die werden opgeschreven in het groene boek
Tafelgebed: Tot Zegen
Deze bijeenkomst zij ons tot zegen

Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers

Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen
van hier en overal, aarde en hemel,
deze seconde der uren, der eeuwen,
zij ons tot zegen.
Moge de donkere nacht onze dagen behoeden,
deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken,
dat onze boeien geslaakt,
onze honger gestild,
dat niet de dood op ons valt.
Moge het licht van de morgen
over ons opgaan, nieuw alle dagen.
Moge de kracht in ons varen
van Jezus uw dienstknecht uw kind.
Dat ons voor ogen staat hij door u geroepen,
bestemd en bezield om in ons midden,
eens en voorgoed,
te zijn uw woord uw voorbeeldmens,
aldoende liefde, recht –
brood uit de hemel, water uit de rots,
wijnstok wereldwijd vertakt –
Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwt,
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liefde sterker dan de dood.
Die mens gedenken wij
als een van ons, als een met u.
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat hij leven zal in ons
uit kracht van u.
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is genoeg voor allen.
Kom bevrijden wees genadig,
ere zij u in den hoge,
diep in ons midden,
vrede op aarde,
kome wat komt.
Nodiging, breken en delen van brood en wijn
Lied: Naamloos
Naamloos schooiert liefde langs de wegen,
die beweegt de zon en alle sterren.
Naamloos schooiert liefde langs de wegen,
ziet de mensenkind'ren al van verre,
zoekt hen op in hun bezeten dromen,
wekt hun rede weer, hervindt hun namen,
temt de stormen van hun vergezichten,
sluit de deur toe achter hun verleden.

Huub Oosterhuis / AntoineOomen

Naamloos schooiert liefde langs de wegen,
die ons geeft nieuw licht in onze ogen,
ons doet hopen dat nog nooit geziene:
nieuwe aarde op de vloed heroverd.
Die in diepe zinverloren nachten
schenkt een uur van waarheid en genade:
hakt bronaders in de rotswand open,
plant een eiken woud op woeste hoogten.
Levend woord dat nooit ons zal ontbreken,
aller mensen naam en zielsbeminde, (2x)
naamloos schooiert liefde langs de wegen
die beweegt de zon en alle sterren.
(2x)
Naamloos schooiert liefde langs de wegen
maar vindt in mensen rust en duur.
Naakt en veilig - wij die nog leeg zijn
en ongenadig, halve waarheid,
kilte, schemer, kreupelvuur:
Liefde, neem ons dit uur,
dat wij ontvangen, weten. (2x)
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Gedachten rond het thema
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw koninkrijk kome;
uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
Activiteiten en informatie voor de komende periode
Lied: Voor de zevende dag
Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Wegzending en zegenbede
Economie is niet zo moeilijk
Economen doen vaak erg ingewikkeld. Daarom verpesten ze ook zoveel in de werkelijke
wereld. Dat het in feite heel eenvoudig kan, en een hele gemeente even uit alle
schuldenlasten geholpen kan worden, toont onderstaand voorbeeld.
Het is november in een dorpje aan de kust.
Het regent en het dorpje lijkt verlaten, het is een moeilijke tijd.
De inwoners zitten allemaal in de schuld, en leven op krediet.
Plots verschijnt een rijke toerist ter plaatse, en stapt het enige hotel in het dorpje binnen.
Hij legt een biljet van € 100,- op de balie, en gaat naar boven om een kamer uit te zoeken.
De hoteleigenaar pakt de € 100,- en rent naar de slager om zijn schuld te betalen.
De slager pakt de € 100,- en gaat spoorslags naar de varkensboer en betaalt zijn schuld.
De varkensboer haast zich naar zijn verhuurder, en betaalt zijn huurschuld.
De verhuurder rent naar de enige prostituee in het dorp, die, vanwege de crisis, haar
diensten op krediet aanbiedt, en betaalt aan haar zijn schuld.
De prostituee haast zich naar het hotel, en betaalt haar achterstallige kamerhuur.
De hotelier legt de € 100,- terug op de balie.
Op dat moment komt de toerist naar beneden, neemt de € 100,- van de balie omdat geen van
de kamers hem bevalt.
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Niemand heeft iets verdiend, er is niks veranderd, maar het hele dorp is weer schuldenvrij!
De wereldeconomie teruggebracht tot de basics.
Laten we zo meteen de wereld ingaan, maar niet voordat we gevraagd hebben
om de onmisbare zegen.
Moge de Eeuwige u zegenen en u beschermen,
moge de Eeuwige het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de Eeuwige u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
Allemaal een prachtige week gewenst, een mooie zondag en tot straks bij de koffie.
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