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Dagthema: ‘Van Weten naar Doen’ 
 

Overweging 12 november 2017 – Henk Kemper 
Lector: Hans Erdman  

 

“... Het is ook die onafhankelijkheid  

die we moeten inzetten als het gaat om te werken aan een eerlijke samenleving.  

We moeten vanuit onze eigen visie en inzet  

tonen wat we waard zijn.  

Wat we voor anderen over hebben ...” 
 

Eerste lezing: Jesaja 48:6-11 

Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 4:9-12 

Psalm 70:1-6 

Derde lezing: Matteus 25:1-10 

 

 

 

 

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            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.  

 

Welkom en inleiding 

Goedemorgen, mede namens Hans, 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. In dit Godshuis en bij deze 
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gemeenschap ben je altijd welkom. Deel mee in onze vreugde en onze betrokkenheid, onze 

aandacht en onze zorg voor elkaar. 

Bezoekesr uit De Betuwe 

Een speciaal woord van welkom aan leden van kerkgemeenschappen uit De Betuwe.  

Oude bekenden voor ons zijn Yvonne en Rob. Rob schreef mij: ‘Zondag is het zover, dan 

komen Yvonne en ik met 15 Betuwenaren naar de Duif. Een bont gezelschap van kerken uit 

Driel, Zetten, Heteren, Ochten, Lienden, Ingen en Kesteren. Bij ons in Kesteren kerken de 

mensen uit Lienden, Ingen en Ochten. Op de excursie die ik leid naar de Duif hebben 

mensen uit vier kerken kunnen intekenen.  

Aanleiding voor dit bezoek is tweeledig: 

a. De dominee van ‘De Voorhof’ gaat binnen afzienbare tijd met pensioen en over een 

opvolger is nog geen duidelijkheid.  

b. De Duif kerkt al vele jaren als basisgemeente, heeft zijn organisatie zelfstandig 

opgebouwd en houdt elke zondag een kerkviering. ‘De Voorhof’ wil graag meer van het wat 

en hoe weten.’ 
 

Nou daarover gaan we na afloop op ’t Hemeltje in gesprek. Daarbij is iedereen van harte 

welkom. Dus na de koffie: nog even mee naar boven komen. 

Jullie Betuwenaren zijn al vanaf half vier vanochtend op pad, maar ja de Spoorwegen hé. 

Fijn dat jullie er zijn. We wensen jullie en iedereen een warme, inspirerende viering toe. 

Caleidoscoop 

En dan het thema van vandaag. De lezingen van vandaag lijken op het eerste oog een 

caleidoscoop van thematieken. Toch heb ik er, denk ik, een overeenkomst in gezien die zijn 

vertaling vindt in het thema: “van Weten naar Doen.” 

We gaan lezen over God die besluit minder zwaar te straffen; een noviteit. En we lezen uit 

Matteus en Paulus die elk via een andere invalshoek oproepen tot daadkracht.  

Paulus zegt dat hulpvaardigheid en liefde ons is meegegeven en Matteus beschrijft het 

bekende verhaal van bruidsmeisjes die zonder olie, dus onvoldoende voorbereid, naar een 

feest gaan. 

De domme meisjes, die zonder olie, komen bedrogen uit.  Het spijt me dames, maar het gaat 

nu eenmaal over meisjes. Maar we kunnen afspreken dat daar waar zij staat, ook hij gelezen 

kan worden. 

De muziek gaat vandaag, hoe kan dat anders, eigenlijk allemaal over God, onze relatie met 

onze Schepper en onze daden. 
 

Laten we aan het begin van de viering stil worden en onze gedachten even op een rijtje 

zetten. Ons verbinden met onze schepper die onze uitgesproken en niet uitgesproken 

gedachten kent. 

  

Lied Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal 

Liefde. Liefde. 

Liefde, lichaam van zon, 

zachtheid van de sterke, 

liefde ziel van ontferming. 
 

Woord lankmoedig en trouw, 

fijner dan fijngoud, 

zoet als de zoetste honing. 
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Tienvoud in ons midden, water uit de rots, 

vogels uit de hemel, land ons beloofd, 

wijnstok, oogst van tarwe, brood der armen. 
 

Woord in ons vlees, 

rots van erbarmen, 

sterk als de dood ben je. (2x) 
 

Liefde. Liefde. 

 

Lezing: Jesaja 48:6-11 

De Heer gaat iets nieuws doen 

Nu ga ik iets nieuws vertellen. Iets wat jullie nog niet eerder gehoord hebben, iets wat jullie 

niet konden zien. Iets wat er nooit geweest is. Iets waarvan je nog nooit gehoord hebt. Het is 

nu pas ontstaan. Je kunt dus niet zeggen: ‘Dat wist ik allang.’ Nee, hier hebben jullie nog 

nooit van gehoord. Je wist niet dat zoiets kon gebeuren. 

Volk van Israël, ik weet dat ik jullie niet kan vertrouwen. Jullie hebben mij al zo vaak in de 

steek gelaten! Ik ben woedend, maar ik zal me inhouden. Ik zal jullie niet doden. Want ik 

ben een goede en betrouwbare God. Maar ik zal jullie wel straffen. Ik heb jullie vaak gestraft, 

zodat jullie weer zouden luisteren. Maar die straffen hebben niets geholpen. Daarom zal ik 

jullie nu heel zwaar straffen. Ik doe dat voor mezelf, voor mij alleen. Want ik wil dat 

iedereen eerbied voor mij heeft. En ik wil mijn eer niet met een ander delen!’ 

Wacht niet langer, Heer! 

 

Lezing:  1 Tessalonicenzen 4:9-12 

Ik hoef jullie niet te schrijven dat jullie van elkaar moeten houden. Want dat heeft God zelf 

jullie al geleerd. Jullie houden van alle christenen in Macedonië. Maar luister goed, 

vrienden: doe nog beter je best! 

Zorg ervoor dat jullie geen onrust veroorzaken. Houd je bezig met je eigen zaken, en werk 

om zelf geld te verdienen. Zo heb ik het jullie geleerd. Dan krijg je respect van mensen die 

geen christen zijn. Bovendien ben je dan van niemand afhankelijk. 

 

Lied Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 

Alle denkbare en ondenkbare levende zielen  

bevelen wij u aan. 
 

Gij hebt u toch beschikbaar gesteld, 

wij mochten u roepen, hebt Gij gezegd, 

"Ik zal er zijn" was uw naam. 
 

Verstaat Gij ons nu wij u roepen, 

ziet Gij door onze gezichten heen 

tot in onze duistere verdeelde ziel? 

Wij zijn de mens die Gij gemaakt hebt. 
 

Gij die gezegd hebt: “troost mijn volk.” 
 

Voor hen die eenzaam tegen de grond gaan, 

voor hen die niets meer hebben dan ongeluk, 

is er geen troost, geen woord dat redt. 
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Zijt Gij de vriend die hen omhoog haalt? 
 

Hoor allen die om vrede roepen  

als om een onbestaanbaar geluk. 

Hoor het bloed dat roept uit de aarde 

dat het vergeefs is vergoten. 

Hoor hen die sprakeloos zijn, monddood, 

gemarteld, waar ter wereld niet.  
 

En de doden, vergaan in de aarde, 

verstrooid op de wind, voorgoed onvindbaar, 

en allen die weg zijn gegaan zonder groet. 
 

Wat heeft met hen gedaan  

hij die nooit varen laat het werk van zijn  handen? 
 

Gij die in den beginne hebt geroepen: 

“licht,” en de duisternis vluchtte, 

“dag,” en de nacht kromp ineen, 

“mensen,” en uit het onbestaanbare werden wij mensen. 
 

Gij die zin gegeven hebt aan ons bestaan, 

Gij die ons hart verwarmd hebt. 
 

Grondvest opnieuw dit huis vol mensen, deze aarde. 
 

Tot vrede strekke ons uw naam:  

Ik zal er zijn. 

 

Psalm 70:1-6 

Een lied van David. Een gebed om hulp.  

God, kom mij redden 

God, kom mij redden. 

Kom snel en help mij, Heer! 

Houd mijn vijanden tegen, 

want ze willen mij kwaad doen. 

Straf ze, jaag ze weg, 

want ze willen mij doden! 

Zorg dat ze moeten vluchten, 

want ze lachen om mijn ellende. 

Maar geef vreugde aan mensen die bij u willen zijn. 

Laat ze op u vertrouwen en steeds weer zeggen: 

‘God is machtig!’ 

Ik ben ongelukkig en alleen. 

God, kom snel! 

U zult mij helpen, 

bij u ben ik veilig. 
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Lied Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 

Hoor je mij, 

voor mij geen ander dan jij, 

bij jou alleen ben ik veilig. 
 

Godheid had mij in haar macht,  

offers eiste zij, bloed, ik heb ze gebracht. 

Haar grote namen waaiden voorbij, de jouwe niet,  

die is hier op mijn lippen 
 

Hoor je mij, 

voor mij geen ander dan jij 

bij jou alleen ben ik veilig 
 

Enige die ik nog ken, 

alles ben je mij, erfdeel en beker. 

Lieflijke oorden vielen mij toe, 

mijn hart klimt in mij, 

mijn geest wordt wijd, 

jij verkoopt mij niet,  

voor geen prijs, voor geen ander 
 

Hoor je mij, 

voor mij geen ander dan jij, 

bij jou alleen ben ik veilig. 

 

Lezing: Matteus 25:1-10 

Het voorbeeld van de tien meisjes 

Jezus zei: ‘Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld. Tien meisjes gaan op weg naar 

een bruiloft. Ze moeten wachten op de bruidegom. Ze hebben allemaal een lamp 

meegenomen. Vijf meisjes zijn dom. Ze hebben wel een lamp bij zich, maar geen olie om de 

lamp te laten branden. De vijf andere meisjes zijn verstandig. Zij hebben een lamp bij zich 

en ook olie om de lamp te laten branden. Het wachten op de bruidegom duurt lang. De 

meisjes worden moe en vallen in slaap. 

Midden in de nacht wordt er geroepen: ‘Daar komt de bruidegom! Vooruit, ga naar hem toe!’ 

De meisjes worden wakker en doen hun lampen aan. Dan zeggen de domme meisjes tegen de 

verstandige meisjes: ‘Mogen wij wat van jullie olie gebruiken? Onze lampen willen niet 

branden.’ Maar de verstandige meisjes zeggen: ‘Nee, we hebben alleen genoeg voor onszelf. 

Ga maar ergens olie kopen voor je lampen.’ 

De vijf meisjes gaan op weg om olie te kopen. Intussen komt de bruidegom. De vijf meisjes 

die klaarstaan, gaan met hem mee. Zij mogen naar binnen op het feest. Daarna gaat de deur 

dicht. 

Later komen ook de andere meisjes. Ze zeggen: ‘Heer, heer, laat ons toch binnen!’ Maar de 

bruidegom antwoordt: ‘Luister goed naar mijn woorden: Ik ken jullie niet.’’ 

Toen zei Jezus: ‘Blijf dus altijd goed opletten. Want jullie weten niet wanneer de Heer zal 

komen. 
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Overweging 

We rollen de laatste weken van het kerkelijk jaar uit. Over enkele weken begint de advent, 

de voorbereidingstijd die ons uiteindelijk bij Kerstmis brengt. Maar zo ver is het nog niet. De 

oudste teksten die we vandaag voorgeschoteld kregen zijn van de hand van Jesaja en van de 

Psalmist. En Jesaja gaat even lekker tekeer. Hij spreekt namens de Heer, de Eeuwige, de 

Almachtige. Hij kondigt aan dat er iets nieuws aan staat te komen. “Iets wat jullie nog nooit 

eerder hebben gehoord. Iets wat jullie nog nooit eerder hebben gezien. Iets wat er nog nooit 

is geweest. Iets waarvan je niet wist dat zoiets kon gebeuren. 

Lekker helder en overzichtelijk, nietwaar: Er staat ‘iets’ te gebeuren. En daar is ook een 

aanleiding voor. Want de Eeuwige is woest, witheet, laaiend op een onbetrouwbaar volk dat 

niet te vertrouwen is. Een volk dat al zo vaak gestraft is. Maar de straffen hebben niets 

geholpen. En de meest rigoureuze aller straffen, namelijk de doodstraf, die wil God niet 

uitvoeren. 

Iets 

God gaat iets nieuws doen, zegt Jesaja, zegt God. Waar gaat het in Gods Naam om, denk je zo 

langzaam aan. Laten we eens op zoek gaan. 

De oud-testamentische God is een strenge, straffende God, die straft tot in het zevende 

geslacht. Een God dus die dader én nakomelingen straft, zo was toen althans het beeld van 

God. Maar als je Jesaja leest, komt er een andere God. Er staat dat God een goede en 

betrouwbare God wil zijn. Hij zal zich inhouden en het volk niet vernietigen. Maar het volk 

zal wel gestraft worden. Dat doet God voor zichzelf, omdat hij wil dat iedereen eerbied voor 

hem heeft. Eerbied dus voor een God die zijn strafmaat kan aanpassen. Een die uiteindelijk 

rekening houdt met zijn schepping. Maar het blijft een beetje geheimzinnig wát er dan wel 

gaat gebeuren. Er gaat íets’ gebeuren. Iets dat nog nooit is vertoond en dat nog niemand 

heeft gezien.  

Wat een bijzonder woordje is dat aan het worden, dat woordje ‘iets. Ook Matteus gebruikt het 

in zijn lezing. De eerste zin luidt: “Jezus zei: “Dit voorbeeld kan je ‘iets’ leren over Gods 

nieuwe wereld. Nu is er opeens ook nog sprake van een nieuwe wereld. Een mooie 

combinatie overigens met Jesaja die ook sprak over een nieuwe wereld. En straks zullen we 

in het tafelgebed zingen: “Dat een nieuwe wereld komen zal.” En in dat tafelgebed vinden 

we een mooi aangrijppunt. Want de dichter zegt daar: “Dat een nieuwe wereld komen zal, 

waar brood en liefde is, genoeg voor allen.” 

Afstand tot geloof en religie 

Weten we alleen nog steeds niet wat het grote ‘iets’ is. 

We horen en lezen dezer dagen veel over de ontkerkelijking en de afstand die mensen 

hebben tot geloof en religie. Als je mensen vraagt of ze in God geloven krijg je een veelvoud 

aan antwoorden. Heel divers, van rotsvast vertrouwen tot afwijzing. Er zijn ook mensen die 

zeggen dat God is uitgevonden door mensen. Er is ook taal gegeven aan de mensen die 

zeggen dat ze wel in ‘iets’ geloven, maar dat ze dat geen Naam kunnen geven. Dat dat voor 

hen niet is: een God op een wolk. Of een almacht die wereld en heelal bestuurt. Nee, zeggen 

ze, ik geloof wel dat er ‘iets’ is, een macht of kracht die onze denkdimensie te boven gaat. Die 

benadering noemen we het Ietsisme. 

En als je dat op de vertaling van de perikopen van vandaag legt, dan is dat niet van vandaag, 

maar al eeuwenoud. Als je Jesaja in deze vertaling leest zou het zelfs door God zelf 

uitgevonden zijn.  
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Nou, mooi dan, zo’n zoektochtje naar het ‘iets.’ Niet voor niets heb ik de viering het thema 

‘van Weten naar Doen’ meegegeven. Zowel bij Jesaja als bij de Psalmist is er sprake van een 

Godsbesef, een weten van Gods bestaan, maar tegelijkertijd een afhankelijkheid die passief 

maakt. Kijk maar naar het beeld dat in Psalm 70 oprijst. Een hulpeloze, gepijnigde figuur die 

zijn hoop stelt op zijn Heer. 

Houd mijn vijanden tegen, straf ze, jaag ze weg. Zorg dat ze moeten vluchten. Ik ben 

ongelukkig en alleen. Kom mij toch helpen en wacht niet langer. Met enig gevoel voor 

dramatiek kun je er een prachtige wanhopige toneeluitvoering van maken met wilde 

dramatische gebaren van een op de grond kruipend type. Help mij toch!!! 

Zeker, er spreekt vertrouwen uit de tekst. Maar ik mis zelf toch een beetje daadkracht. Bij de 

pakken neerzitten en klagen is in het algemeen geen oplossing voor een probleem. Je kunt 

er ook zelf tegen aan gaan. Mét hulp desgewenst, dat wel. 

En het is Paulus in zijn brief aan de inwoners van Thessaloniki die ons daarin bemoedigt. Hij 

zegt: “Ik hoef jullie niet te schrijven dat jullie van elkaar moeten houden.  

Nooit goed genoeg 

Want dat heeft God zelf jullie al geleerd. Jullie houden van alle Christenen in Macedonië." 

Dat is mooi gezegd. Daarmee zegt Paulus dat we de liefde van God zelf hebben meegekregen. 

Het is een beetje jammer dat hij zegt: doe nog beter je best. Dat is zo’n pessimistisch oer-

Nederlands zinnetje van ‘het is nooit goed genoeg.’ Heel Nederlands, dus misschien spreekt 

het ook wel aan. Paulus heeft op zich gelijk als hij bedoelt te zeggen: heb elkaar lief, dat kun 

je nóóit genoeg doen, dat kun je nóóit overdrijven. 

Paulus schrijft ook iets over onafhankelijkheid. Hij plaatst dat een beetje in een politieke 

context. De aangeschrevenen zijn wat hun geloof betreft nieuwelingen in de streek. Hij zegt: 

zorg dat je geen onrust veroorzaakt. Houd je bezig met je eigen zaken en verdiensten. Dan 

blijf je onafhankelijk. 

Het is ook die onafhankelijkheid die we moeten inzetten als het gaat om te werken aan een 

eerlijke samenleving. We moeten vanuit onze eigen visie en inzet tonen wat we waard zijn. 

Wat we voor anderen over hebben. De bruidsmeisjes in het verhaal van Matteus hadden geen 

olie over voor de domme meisjes die hun olie vergeten waren. Daar hebben we in de 

liturgievoorbereiding toch nog even op zitten kauwen. Wat een egoïsme en hardvochtigheid, 

zei iemand. Je kunt toch wel een scheutje olie weggeven. Maar ja, de verhalen die Jezus 

vertelde hadden doorgaans een diepere laag. Lang is het verhaal verteld als een metafoor 

dat je je leven lang waakzaam moet leven, want je weet immers niet wanneer je tijd is 

gekomen om verantwoording aan de allerhoogste af te leggen. Dan kun je maar beter geen 

zonden op je kerfstok hebben staan. 

Denk vooruit en handel daarnaar 

Zelf voel ik er meer voor om het verhaal te zien als een opwekking er voor te zorgen dat je 

actief bent. Dat je dóet. Dat je vooruitdenkt en handelt. Zorg dat je beschikt over voldoende 

brandstof voor onderweg. Voor jezelf en iemand anders. Ik ben er van overtuigd dat dat de 

opdracht is die ons gegeven is.  

De afbeelding op de cover van het boekje illustreert die gedachte: een kordate tante. De 

handen uit de opgestroopte mouwen, hup, aan het werk: DOEN! Heel anders dus dan die 

domme blonde gansjes zonder olie voor hun lampjes.  

Geloven is doen, is werken, is zorgen voor elkaar. Niet berekenend afwachten tot het 

moment suprême, maar een leven lang aandacht voor elkaar. 
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Dus... is God vandaag een straffende, helpende Ietsist? Of is hij de inspirator die ons 

influistert er te moeten zijn voor elkaar. Dat we elkaar dragen waar nodig en dat we op de 

ander kunnen leunen als we dat zelf nodig hebben. 

God uitgevonden door mensen of andersom? 

Hebben wij mensen God uitgevonden? Of zijn wij door God uitgevonden. Links of rechtsom 

kun je geloven in het grote Iets dat God heet of anders. Maar hoe het ook zij: het gaat om hoe 

we met elkaar leven. Want God heeft ons de liefde meegegeven, schrijft Paulus. En daar 

kunnen we allemaal, groot of klein, arm of rijk, jong of bejaard handen en voeten aan 

geven.  

Onze lieve burgemeester Eberhard van der Laan zei het prachtig: “Alleen ga je sneller, maar 

samen kom je verder.” 

Moge het zo zijn.  

 

Pianomuziek 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de Eeuwige. 

Ik geloof dat ik op Hem mag lijken. 

Ik geloof in Jezus,  

die voor ons geboren, gestorven en verrezen is. 

Ik geloof in de bemoedigende kracht van Zijn voorbeeld. 

Ik geloof in Zijn altijd aanwezige goedheid voor mij. 

Hij houdt mij staande met de handen van anderen, 

die mij troosten, steunen en bijstaan. 

Ik geloof dat ik Zijn verhaal altijd door kan vertellen. 

Ik geloof dat er ook altijd mensen zullen zijn, 

die naar dat verhaal willen luisteren. 

Ik geloof ook, dat de kracht van dit verhaal mensen 

bij elkaar brengt en leert inzien wat echte vrijheid is. 

Ik geloof dat Jezus' leven zinvol is geweest, 

dat zijn voorbeeld zal inspireren in dit  

en het toekomstige leven dat is toegezegd. 

Ik geloof in de gemeenschap 

die dit geloof wáár probeert te maken. 

Samen met Hem en met allen van goede wil 

geloof ik in de waarde van mijn leven.  

Amen. 

 

Collecte 

In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / jaarlijkse bank- of 

giroafschrijving. Mocht je hier (nog) geen gebruik van maken, dan kun je vandaag ook een 

bijdrage in de collecteschaal doen.  
 

Elke tweede zondag van de maand is er een extra collecte, bestemd voor het door de 

gemeenschap gekozen doel van het jaar. Dit jaar is gekozen voor het project van de 

voedselbank voor kinderen. Kinderen van ouders die noodgedwongen gebruik maken van de 

regionale voedselbank krijgen zo op discrete wijze een duwtje in de rug. 
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Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 

 

Lied 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, 

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 
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Lied Juut Meijer / Tom Löwenthal 

Hore mijn oor het ongehoorde, 

dat ik bedacht ben op wat ik zie, 
 

onze monden dat zij vrede roepen, 

onze handen dat zij troosten. 
 

Dan zullen mijn voeten gaan waar liefde is, 

mijn hart overvloeien van vreugde. 

 

Gedachten bij het thema 

Als de liefde niet bestond  Toon Hermans 

Als de liefde niet bestond 

Zullen ze stilstaan, de rivieren 

En de vogels en de dieren 

Als de liefde niet bestond 
 

Als de liefde niet bestond 

Zou het strand de zee verlaten 

Ze hebben niets meer te bepraten 

Als de liefde niet bestond 
 

Als de liefde niet bestond 

Zou de maan niet langer lichten 

Geen dichter zou meer dichten 

Als de liefde niet bestond 
 

Nergens zouden bloemen staan 

En de aarde zou verkleuren 

Overal gesloten deuren 

En de klok zou niet meer slaan 
 

Als de liefde niet bestond 

Dan was de hele vrijerij bedorven 

De wereld was gauw uitgestorven 

Als de liefde niet bestond 
 

Als de liefde niet bestond 

Zou de zon niet langer stralen 

De wind zou niet meer ademhalen 

Als de liefde niet bestond 
 

Geen appel zou meer rijpen 

Zoals eens in het paradijs 

Als wij elkaar niet meer begrijpen 

Dan is de wereld koud als ijs 
 

Ik zou sterven van de kou 

En m'n adem zou bevriezen 

Als ik je liefde zou verliezen 

Er is geen liefde zonder jou 
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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: Naar Prediker Huub Oosterhuis/Henri Heuvelmans 

Tijd van vloek en tijd van zegen, 

tijd van droogte, tijd van regen, 

dag van oogsten, tijd van nood, 

tijd van stenen, tijd van brood, 

tijd van liefde, nacht van waken, 

uur der waarheid, dag der dagen, 

toekomst die gekomen is, 

woord dat vol van stilte is. 
 

Tijd van troosten, tijd van tranen, 

tijd van mooi zijn, tijd van schamen, 

tijd van jagen nu of nooit, 

tijd van hopen dat nog ooit. 

Tijd van zwijgen, zin vergeten, 

nergens blijven, niemand weten. 

Tijd van kruipen, angst en spijt, 

zee van tijd en eenzaamheid. 
 

Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen, 

wie het houdt bij wat hij heeft, 

sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 

brood en ademtocht te delen. 

Wie niet geeft om zelfbehoud, 

leven vindt hij honderdvoud. 
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Zegenbede   

We zijn aan het einde van de viering gekomen. We hadden het over de rol van God in ons 

bestaan. We weten wel, maar moeten ook doen. Daarbij mogen we vertrouwen op God zelf. 

Dat is soms lastiger dan je denkt. 

Is daar iemand? 

Een alpinist beklimt in zijn eentje een berghelling die met eeuwige sneeuw bedekt is. 

Plotseling glijdt hij uit en hangt hij aan zijn touw dat zich steeds verder afwikkelt en 

uiteindelijk knapt. Op het laatste moment kan de alpinist zich vastgrijpen met zijn vingers 

aan een glad platform van ijs, boven een afgrond van tweeduizend meter. Hij probeert op 

het platform te klimmen, maar als dat niet lukt begint hij fluisterend om hulp te roepen, 

want een schreeuw kan een lawine veroorzaken. 

‘Is daar iemand?’ 

Het antwoord is een doodse stilte. Met moeite roept hij nog een keer, iets luider: ‘Is daar 

iemand?’ Een krachtige stem geeft hem antwoord: ‘Ja, ik ben er, God!’ De alpinist vat weer 

moed en wacht hoopvol het vervolg af, terwijl zijn vingers ieder moment hun greep kunnen 

verliezen. 

De stem vervolgt: ‘Heb vertrouwen in mij, je kunt het platform loslaten. Ik stuur je twee 

witte engelen om je in je glijvlucht op te vangen.’ De moed zakt de alpinist in de schoenen, 

maar dan vat hij weer moed en probeert het in de immense stilte die weer gekeerd is nog een 

keer en zegt: 

‘Is er nog iemand anders?’ 

 

Laten we gaan, maar niet voordat we vragen om Gods onmisbare zegen. 

Moge de Eeuwige ons zegenen en behoeden. 

Moge de Eeuwige het aangezicht over u lichten en u genadig zijn. 

De Eeuwige verheffe het aangezicht over u en geve u vrede. 
 

Allemaal een prachtige week gewenst, een mooie zondag en tot straks bij de koffie. 

 

 

- - - - - - - 

Na de viering ben je van harte welkom voor een kopje koffie of thee en een goed gesprek! 

 

- - - - - - - 

De bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan De Bijbel in Gewone Taal 
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