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Dagthema: Doe het zelf 
 

Overweging 21 mei 2017 – HenkKemper 
Lector: Jos Pruissen 

 

“... We kunnen Jezus niet meer om advies vragen,  

maar zijn intenties zijn overduidelijk:  

Gebruik jezelf, of máák jezelf tot als gereedschap dat  

de wereld mooier en beter maakt.  

Onze talenten vormen ons eigen gereedschap ...” 
 

Eerste lezing - Psalm 34: 12-23 

Tweede lezing - Johannes 16: 16-28 

Derde lezing: Jakobus 1: 22-27 

 

 

 

 

Lied: Vrede voor jou         Tom Löwenthal 

 

Openingsgebed 

Aan God, de Enige en Eeuwige, 

die Zijn woord in ons heeft gelegd. 

Aan de ene Mens, 

de man van Nazareth, 

onze tochtgenoot ten leven. 

Aan de Geest die ons bijeen brengt, 

ons bezielt en inspireert, 

dragen wij dit uur op. 

Dat we elkaar mogen ontmoeten, 

bemoedigen en verrijken 

op ons pad naar waarlijk leven. 

Amen. 

 

Lied: Altijd Aanwezige 
Simone Huisman / Tom Löwenthal 
Altijd Aanwezige, 

cirkel en kern van mijn leven, 

jij trekt aan en omhult. 

Ruimte van liefde, 

nodig mij uit 

om binnen te gaan. 
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Welkom en inleiding 

Goedemorgen, mede namens Jos, hartelijk welkom in deze viering van woord en delen. Fijn 

jullie allemaal weer te zien. 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 maar 

gewoon overspoelen. Weet dat je hier, in dit Godshuis en bij deze gemeenschap, altijd 

welkom bent. 
 

Het thema van vandaag luidt “Doe Het Zelf.” Daarmee heb ik niet voor ogen om reclame te 

maken voor de een of andere gereedschap- en materialenhandel. En ook niet de toon van: ja 

hoor, doe het lekker zelf. Maar ik beoog er wel mee te zeggen: steek de handen uit de 

mouwen, je kúnt het, het is je meegegeven. 
 

Donderdag aanstaande is het Hemelvaartsdag. Het is een dag die gebaseerd is op het boek 

Handelingen der apostelen, hoofdstuk 1. Veertig dagen na Pasen zou Jezus voor de ogen van 

zijn leerlingen naar de hemel zijn opgestegen. En hij beloofde hen in zijn plaats een helper 

te sturen in de vorm van de Heilige Geest.  

De bijbel vertelt van nog twee andere personen die geen begrafenis kregen, maar een 

hemelvaart meemaakten: Mozes en Elia. Van Elia wordt gezegd dat hij ooit zal terugkeren op 

aarde. Tijdens het Seidermaal van afgelopen witte donderdag hebben we nog een glas wijn 

voor hem neergezet, voor het geval dat. Hij kwam niet; het glas hebben we zelf  

leeggedronken; tja, je moet wát. 
 

Ik vroeg in mijn werk om mij heen aan mensen of zij een idee hadden bij Hemelvaartsdag. Ik 

kwam niet verder dan enkele mensen die meenden dat het ‘iets’ te maken heeft met Jezus en 

de hemel of zoiets. Ja, de maatschappij is wat verwijderd geraakt van de oude verhalen. 

Googelend trof ik sites aan met links zoals:  “Winkelopeningstijden in Amsterdam” en “Moet 

ik op Hemelvaartsdag ook betalen voor parkeren.” Of “ Het leukste Hemelvaartsfestival op de 

NDSM-werf.” En ook deze: “Hemelvaartsdag beleven!” Ik vermoed dat deze laatste een 

attractie is waarmee je de ruimte ingeschoten wordt. 

Vandaag wil ik stilstaan bij de dag van hemelvaart tegen de achtergrond van onze eigen 

beleving van Hemelvaartsdag. Wat hebben we er aan. Waar leidt het toe. Inspireert het nog 

of is het alleen maar een vrije dag. En áls het al inspireert, wat staat ons dan te doen. 

De muziek staat vandaag in het teken van onze relatie met onze schepper. De schepper die 

ons een prachtige aarde heeft gegeven waar we voor moeten zorgen. Voor de aarde en álles 

en iedereen daar op en daar aan. 

Straks meer. Laten we eerst een moment van stilte zoeken. Een moment om ruimte te 

maken in ons hoofd en hart om daarmee open te staan voor woorden van bemoediging. 

 

Lied: Die om mij smeekt Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal 

Refrein  (1. koor   2. allen) 

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd  

zolang ik kon. 
 

Die mij niet, sleurde, niet duwde, maar wenkte, 

over uw drempel. 

Die de sluier van mijn angst niet scheurde, 

maar optilde. 

Die met enkel uw stem mij zo vermurwde,  

dat ik wilde. 
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Refrein (1. koor,  2. allen) 

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd  

zolang ik kon. 
 

Ooit door geruchten over U geknecht. 

Nu zonder angsten, eindelijk verwacht ik U. 
 

Refrein (1. koor,  2/3 allen) 

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd  

zolang ik kon. 

 

Psalm 34: 12-23 Nieuwe Bijbel Vertaling 

Kom, kinderen, luister naar mij, 

ik leer je ontzag voor de HEER. 

Hebben jullie het leven lief, 

wil je goede jaren genieten? 

Behoed dan je tong voor het kwaad, 

je lippen voor woorden van bedrog. 

Mijd het kwade, doe wat goed is, 

streef naar vrede, jaag die na. 

Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, 

zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. 

Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan, 

hij wist hun namen op aarde uit. 

De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, 

hij bevrijdt hen uit de nood, 

gebroken mensen is de HEER nabij, 

hij redt wie zwaar wordt getroffen. 

Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, 

de HEER zal hem steeds weer bevrijden. 

Hij waakt zelfs over zijn beenderen, 

niet één ervan wordt verbrijzeld. 

Een slecht mens komt om door eigen kwaad, 

wie een rechtvaardige haat zal boeten, 

de HEER redt het leven van zijn dienaren,  

nooit zal boeten wie schuilt bij hem. 

 

Lezing: Johannes 16: 16-28 Nieuwe Bijbel Vertaling 

Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ 

Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een 

korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar 

de Vader”? Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ Jezus begreep dat ze 

hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een 

korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? Waarachtig, ik 

verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd 

zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als 

haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet 

meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, 

file:///I:/De%20Duif/DD_liturgie/Liturgie2016/pdf-word/www.deduif.net


 

   pag. 4 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

 

maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. 

Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook 

vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam 

gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Ik heb 

jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, 

maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik 

het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, 

omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Ik ben bij de Vader 

vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug 

naar de Vader. 

 

Lied: Geschreven staat Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal 

Geschreven staat dat uw Messias komt 

op zonnevlagen, vleugels van genezing 

en dat Gij komt in hem, wees hier aanwezig 

opdat wij in ons vlees uw naam aanschouwen. 
 

Verschijn. De nacht is diep, de dagen leeg. 

De mensen sterven en zijn niet gelukkig. (2x) 
 

Zoals uw woord in den beginne sprak, 

zoals uw licht in den beginne lichtte, 

zo kome uw Messias, uw knecht-koning, 

een mens waarin Gij U te kennen geeft. 
 

In diepe nacht is hij de weg gegaan 

die in de afgrond voert der sprakelozen. (2x) 
 

Wees hier aanwezig, nu, als toen in hem. 

Wij waren ver weg, Gij een vreemde God, 

een onbekende naam, één van de velen. 

Maar hij heeft ons uw naam bemind gemaakt. 
 

Een zoon van uw Tora, in U geworteld, 

die ons geworden is tot heer en meester. (2x) 

 

Lezing: Jakobus 1: 22-27 Bijbel in Gewone Taal 

Je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden, maar ook doen wat God van je vraagt. 

Anders ben je verkeerd bezig. Als je wel naar Gods woorden luistert, maar niet doet wat hij 

van je vraagt, dan ben je erg dom. Dan lijk je op iemand die zichzelf in een spiegel bekijkt, 

en daarna meteen vergeet hoe hij eruitziet. Je moet je altijd laten leiden door Gods wet.  

Want die wet is volmaakt, en geeft je vrijheid. Je moet niet alleen maar naar Gods wet 

luisteren, en Gods woorden meteen weer vergeten. Nee, je moet ook doen wat God van je 

vraagt. Dan zul je gelukkig zijn! 

Stel dat iemand denkt dat hij God dient. Maar hij kan zich niet beheersen, hij zegt lelijke 

dingen. Dan houdt hij zichzelf voor de gek. Want dan dient hij God helemaal niet. Dit is de 

ware en zuivere manier om God, onze Vader, te dienen: Help weduwen en kinderen zonder 

vader in hun moeilijkheden. Doe wat God wil, en leef niet zoals de mensen die God niet 

kennen. 
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Overweging 

We bevinden ons in de periode tussen Pasen, de wonderbaarlijke verrijzenis dus van Jezus en 

zijn Hemelvaart. In die tussenliggende periode komt hij een aantal keren – ook al weer op 

onverklaarbare manieren-  binnen in de huizen waar de leerlingen in vertwijfeling 

verblijven. Steeds met de begroeting “Vrede zij jullie.” Ik vond het mooi om daar vandaag de 

viering mee te beginnen: woorden van Jezus, door ons nagezegd. 

Het sluitstuk van Jezus optreden wordt over enkele weken gevormd met het feest van 

Pinksteren, als de leerlingen de luiken opengooien en besluiten de wereld in te trekken. 

Maar zo ver zijn we nog niet, het moet nog Hemelvaartsdag worden. 

Daarop vooruitlopend bezoekt Jezus zijn leerlingen en hij geeft een soort van laatste 

raadgevingen.  

Wat bedoelt hij toch? 

In de lezing die we lazen van Johannes worden we meegenomen in een prachtig stukje 

miscommunicatie. Jezus denkt dat hij alles heeft gedaan, gezegd en voorgeleefd. Maar voor 

de leerlingen spreekt hij toch nog steeds visserslatijn als hij zegt: “Nog een korte tijd en 

jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.” Ik vraag me af of ik het 

gesnapt zou hebben. Wat me opvalt is dat de leerlingen niet rechtsreeks aan Jezus vragen 

wat hij bedoelt. Onderling zeggen ze: “Wat bedoelt hij toch?” Je zou zeggen: vráág het 

gewoon even, maar daarover lezen we niet. 

We lezen wel over Jezus’ verbazing dat hij niet begrepen wordt. Alsof hij wanhopig denkt: ik 

heb zo mijn best gedaan om uit te leggen wat ik bedoel, maar ze snappen het nog steeds 

niet. Ze snappen nog steeds niet dat ik hen God wil laten zien. Een liefdevolle, begrijpende, 

meelevende, raadgevende God. De vriend die je raad geeft, die je bemoedigt en je inspireert. 

Een andere God dan de God die zij kennen uit de oude geschriften. Kijk maar eens naar het 

beeld in Psalm 34. In vers 12 tot en met 16 gaat het wel, maar bij vers 17 spreekt toch een boze 

God. Er staat: “Toornig ziet de Heer wie kwaad doen aan, hij wist hun namen op aarde uit.” 

Met andere woorden: je hebt geen recht van bestaan, geen geschiedenis meer, je bent er 

niet geweest. Ik ken je van af nu niet meer. Ik heb  je gemaakt, maar ik kén je niet meer. 

Nogal dramatisch, rigoureus en onherroepelijk. 

Goddelijke partner 

Ik ben er van overtuigd dat Jezus dat beeld van God wilde doen kantelen. Hij ziet zichzelf als 

een tijdelijke intermediair. Hij zegt: “Er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, 

maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik 

het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen. Met andere woorden: Jezus vindt dat 

onze relatie met God een vrijmoedige relatie moet zijn. Geen baas boven baas, maar meer, 

laat ik zeggen: gelijkwaardig. De Goddelijke partner bij wie jij zelf  je zorgen uit, die jou raad 

geeft, bij wie je kunt uithuilen en schuilen. Die je nooit laat vallen. Maar wiens wetten 

gelden, gewoon omdat je die hebt geaccepteerd als bij jou horend. In die relatie heb je geen 

intermediair meer nodig. Je kúnt het zelf, maar dóe het dan ook zelf. 
 

Naast dit beeld van God gaf Jezus ook heel concrete aanwijzingen over hoe God de wereld 

heeft bedoeld. En uiteindelijk kwam het allemaal in orde met de leerlingen. Daarvan getuigt 

de lezing van Jakobus. Hij zegt in gewoon Nederlands: Je moet niet alleen luisteren naar 

Gods woorden, maar ook doen wat God van je vraagt. Gods wet is, zegt hij, volmaakt en geeft 

je vrijheid. 

Op het eerste gezicht lijkt dat wat vreemd: je móet je aan mijn wetten houden, maar o, o, 

wat ben je vrij in je keuze. Het is in mijn ogen niet bedoeld als onderwerping, maar bedoeld 

file:///I:/De%20Duif/DD_liturgie/Liturgie2016/pdf-word/www.deduif.net


 

   pag. 6 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

 

als het kunnen maken van een keuze. Wel een allesbepalende keuze. Je kunt immers niet 

uit alle raadgevingen naar eigen inzicht een beetje van dit en een beetje van dat pakken. Het 

verkiezingsprogramma van Jezus – of van God- is een complete version. Je gáát er voor of 

niet. Vorige week haalde Mark in zijn overweging nog de woorden uit de Bergrede aan. 

Duidelijker kun je het niet lezen. 
 

Het oude denken is dat God ons doen en laten registreert en overziet. Jezus zegt: je bent 

gereedschap ten dienste van God. Het is niet God die het gereedschap bedient, maar wij zijn 

het zelf die gereedschap hebben meegekregen dat we ten dienste van de goede werken 

moeten gebruiken. Met ons doen en ons laten zíjn we gereedschap, instrument  dat bouwt 

aan een betere wereld. 

Handleiding 

Bij doe-het-zelf-bouwpakketten van meubilair zit altijd een montagehandleiding. Als je die 

nauwgezet volgt en over het juiste aantal schroefjes beschikt, dan komt het allemaal goed. 

Aan de ene kant geeft Jezus ons ook een handleiding, maar het is er wel een met ruimte voor 

eigen inbreng. Je kunt gaande de weg eigen keuzes maken. De onderlegger van die keuzes is 

niet moeilijk: Doe wat goed is voor iemand anders. Wees bereid je naaste te helpen en zet 

jezelf van tijd tot tijd opzij. 
 

Jezus zei: “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me 

terug.” Het is misschien een subtiel verschil en vergezocht, maar er staat niet “jullie zien mij 

-weer- terug.” Toen ik mij dat realiseerde dacht ik dat het misschien is zoals het verhaal van 

de Emmaüsgangers. Dat verhaal waarbij Jezus een eind opliep met een paar mannen die 

onderweg waren. Zij herkenden Jezus aanvankelijk niet. Pas bij het breken en het delen van 

het brood herkenden ze Jezus, zo zegt het verhaal. Met andere woorden: Jezus herken je in 

het breken en delen van brood, wijn, geld en goederen, hulp en aandacht. Daarvoor hoeft 

Jezus niet -weer- terug te komen, maar wordt in ons handelen zijn programma, zijn wereld, 

zijn boodschap zichtbaar. Hij hóeft zelf niet terug te keren;  wij laten het zien. In zijn naam. 

Delen wat je hebt 

Hoe zitten wij daar in? Wat doen wij in het dagelijkse leven, de waan van de dag? Ben je 

bereid te delen van wat je hebt? Of dat nu stoffelijk is of anders.  

Liefde en aandacht is oneindig deelbaar. 
 

We kunnen Jezus niet meer om advies vragen, maar zijn intenties zijn overduidelijk: Gebruik 

jezelf, of máák jezelf tot als gereedschap dat de wereld mooier en beter maakt. Onze 

talenten vormen ons eigen gereedschap. Of je dat gebruikt en hoe, dat is aan jou zelf.  
 

Een goed voorbeeld doet goed volgen, is een oud gezegde. Over ons goede voorbeeld in de 

persoon van Jezus van Nazareth kunnen we nog slechts lezen. Zijn Geest, zijn inspiratie of zo 

je wilt zijn Heilige Geest kan ons ondersteunen. Maar het goede waarmaken, dát moeten we 

echt zelf doen. Daarvoor geldt nog maar één ding:  

Doe-Het-Zelf. 

 

Pianomuziek  
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Geloofsbelijdenis 

Onnoembare, 

ik geloof dat U de Schepper bent van hemel en aarde, 

van al wat is, wat was of nog komen zal; 

ik geloof dat Jezus ons door zijn woord en voorbeeld  

heeft geleerd, hoe wij U moeten dienen. 

 

Ik geloof in de opdracht die aan ieder mens gegeven is, 

dat hij de schepping moet beheren en voltooien, 

dat hij eerbied en ontzag moet hebben  

voor mensen en dieren, 

bomen, planten, lucht en water  

en dat wij de voortbrengselen van de aarde  

met allen moeten delen. 
 

Ik geloof in een voortbestaan na de dood  

in  uw geborgenheid; 

ik geloof dat U de zin bent van ons bestaan; 

ik geloof  in de gemeenschap van alle mensen 

die met elkaar proberen uw weg te volgen. 
 

Ik geloof in uw Geest die,  

als wij ons ervoor openstellen, 

ons zal verlichten en zal leiden naar U. 

 

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 

 

Tafelgebed: “Tot Zegen” Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal 

Deze bijeenkomst zij ons tot zegen. 
 

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, 
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aldoende liefde, recht – 

brood uit de hemel, water uit de rots, 

wijnstok wereldwijd vertakt – 
 

Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwt, 

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:  Koor van vrouwen Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal       

(Uit: Het lied van de Aarde)              
 

Aarde. Deze. Enig denkbare. 

Rond en blauw in de ruimte. 

Met zon, maan en sterren. 

Seizoenen, rivieren. 

Rivieren die stromen naar zee. 
 

En niets is nog af en alles nog nergens. 

Maar hier en daar mensen 

en steeds meer en overal. 

Mensen die doen wat 

vandaag nog gedaan moet. 

Die langzaam maar zeker, 

bezeten van liefde, de aarde 

opdelven uit de onderste afgrond. 
 

Aarde. Deze. Enig denkbare. 

Rond en blauw in de ruimte. 

Met zon, maan en sterren. 

Seizoenen, rivieren. 

Rivieren die stromen naar zee. (3x) 
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Gebed Toon Hermans uit: Laat ons bidden 

“Heer, ik bid U laat mij bidden, 

geef mij de juiste woorden om u te benaderen. 

Geef mij de moed open en eerlijk 

en van binnenuit met U te spreken. 

Laat mij de warmte voelen van een gebed.” 
 

Ik nodig u uit om het gebed van onze Heer aan ons geleerd met elkaar te bidden: 

 

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: Van vandaag en morgen Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 

Geen taal die Hem vertaalt, 

geen lied dat bij Hem haalt, 

geen god aan Hem gewaagd.  

Zijn handen spelen in   

op ieder nieuw begin,   

geen ander die ons draagt.  

Die in de stilte sprak,  

het noodlot onderbrak   

en baande nieuwe wegen. 

Hij is nog niet verstomd,   

Hij zoekt naar ons, Hij komt  

in mens na mens ons tegen.  
 

Het meeste gaat voorbij, 

maar meer en meer wordt Hij 

de toekomst die ons wacht. 

Bij Hem is geen verraad, 

Hij zelf heeft ons gemaakt, 

Hij peilt en proeft ons hart. 

Wij leven maar niet echt, 

zijn land van rust en recht 
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aanschouwen wij van verre. 

Woestijn is om ons heen 

en allen, één voor één,  

vervreemden, vallen, sterven. 
 

Als alles is volbracht 

zal Hij voor ons een stad 

van brood en spelen zijn. 

De stok die ons regeert, 

de bek die ons kleineert, 

de dood zal niet meer zijn. 

Doorschenen van zijn licht, 

doorschijnend ons gezicht, 

voltooid is ons verleden. 

Wensdromen worden waar, 

wij spreken met elkaar 

een taal van hoop en vrede. 

 

Wegzending en zegenbede 

We zijn aan het einde gekomen van deze viering.  

Bedankt voor jullie aanwezigheid. Iedereen die voor en achter de schermen werk hebben 

verricht, bedankt. Zonder elkaar kunnen we het immers niet. 
 

We hadden het over het maken van keuzes. Die maak je helemaal zelf. De kunst is om, 

binnen de thematiek van vandaag, trouw te blijven aan je eigen keuzes. Een klein 

verhaaltje:  
 

Ik liep gisteravond met een vriend naar een krantenkiosk in de buurt. Hij kocht een krant en 

bedankte de verkoper uiterst beleefd. Maar de verkoper leek er niet eens erg in te hebben en 

reageerde totaal niet. “Wat een lompe kerel is dat zeg. Hij heeft niet eens de beleefdheid om 

je te groeten,” was mijn commentaar toen we verder liepen. “Ach, zo gaat dat elke avond,” ze 

mijn vriend schouderophalend. “Maar waarom blijf je dan zo beleefd tegen hem doen?” 

vroeg ik. Mijn vriend antwoordde: “Waarom zou ik hem laten bepalen hoe ík reageer.” 
 

Nog één tip: je moet met Hemelvaartsdag betalen voor parkeren in het centrum. 

Maar wat veel belangrijker is: Laten we zo meteen de wereld ingaan, maar niet voordat we 

gevraagd hebben om de onmisbare zegen. Dat doen we vandaag zingend. 

 

Lied Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 

Gij Eeuwige, Eerste en Laatste, 

Vader, Moeder, God onspreekbaar 

boven onze woorden uit. 
 

Zegen uw mensen die hier nu zijn 

en alle mensen, waar ook ter wereld. 

Doe lichten over ons Uw aangezicht 

en geef ons vrede. 
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