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Dagthema: ‘De vreugde van gerechtigheid’ 
 

Overweging 6 mei – Diana Vernooij 
Lector: Liesbeth Broekhoff 

 

“… Misschien is onze vreugde  

het voertuig waarmee God zich ontwikkelt.  

Onze vreugde is ontstaan in de hoop en het vertrouwen  

op de rechtvaardigheid.  

Het roept steeds weer op tot een rechtvaardige wereld  … ” 

 

Eerste lezing uit Jesaja 45:18-19, 21-25 

Tweede lezing uit Johannes 15:9-15 

 

 

 

 

Openingsgebed - Uit psalm 33  

Naardense Bijbel 

Want rechtuit is het spreken van de Ene,  

al wat hij maakt getuigt van trouw.  

Hij mint gerechtigheid en recht,  

van de vriendschap van de Ene is de aarde 

vol.  

Onze ziel verwacht de Ene: onze hulp en ons 

schild is hij.  

Ja, ons hart vindt vreugde bij hem,  

ja, bij zijn heilige naam zijn wij veilig! 
 

Lied:  This little light of mine  

koorzang 

This little light of mine / I'm going  

to let it shine. 

let it shine, let it shine / to show my love 
 

Everywhere I go, I'm gonna let it shine 

I let it shine to show my love 

even in my home, I'm gonna let is shine 

I let is shine to show my love 

when I see my neighbor coming / I'm gonna 

let it shine / Amen 

 

Welkom en inleiding 

Goede morgen lieve mensen, hartelijk welkom in deze viering in De Duif. Het is prachtig 

weer en ik ben blij met iedereen die de zon even heeft achtergelaten om hier samen een uur 

van bezinning te delen. Welkom als je hier voor het eerst bent, welkom als je hier iedere 

week te vinden bent, en alle anderen ook! 
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Een paar jaar geleden interviewde ik een Afrikaanse theologe, Esther Mombo. Zij vroeg mij 

wat ik, als witte westerse vrouw, van zwarte theologes dacht te kunnen leren. Mijn antwoord 

was: “Geloof”. Want, in tegenstelling tot de witte feministisch theologes die ik hier in 

Nederland ken – zag ik bij zwarte vrouwen en zwarte theologes een sterke verbinding vanuit 

hun hart met het geloof dat zij bestudeerden.  

Waarop zij eraan toevoegde: “de vreúgde van het geloof”. Ja, de vreugde van het geloof. Die 

zie ik bij zwarte gelovigen en in veel mindere mate in mijn eigen kerkgeschiedenis.  
 

Toen ik 12 of 13 was, was het 2e Vaticaans Concilie al een paar jaar achter de rug. Er woei een 

frisse wind door de katholieke kerk. We formeerden een jongerenkoor. Een van ons speelde 

op een Hammond orgeltje, en ons repertoire was vrij beperkt, maar swingend. Het waren 

vooral negro-spirituals die we zongen, de eerste swingende liederen die doordrongen in 

onze sacrale kerk. Ik heb ze voor vandaag uitgekozen als repertoire om naar te luisteren en 

mee te zingen. Ons koor heeft nog vakantie, en deze liederen zijn aanstekelijk van vreugde.  
 

Ze ontstonden in de tijd van de slavernij en werden in de kerk gezongen maar ook erbuiten.  

De mensen werkten op het veld en terwijl zij op de maat van de muziek het land bewerkten, 

zongen zij gezamenlijk liederen. De liederen zijn christelijk, ze spreken over de bijbel, en 

hoe met de geest van God te leven. Maar ze hadden ook geheime betekenissen. “When Moses 

went to Egypt Land, let my people go” – “Toen Mozes naar Egypte ging: laat mijn mensen 

gaan” – je hoeft niet lang te denken hoe de mensen toen het lied ervoeren.  
 

Afgelopen zomer heb ik een Bluesviering gehouden, met het thema Zwart Water. De viering 

van Zwart Water ging over de tijden in je leven dat er geen stroming lijkt te zijn, geen licht, 

alleen maar een poel des doods. Ik heb met jullie mijn liefde voor de blues gedeeld. Deze 

melancholieke muziek vindt ook zijn oorsprong in de slavernij en gaat over een onmogelijk 

leven, over eenzaamheid, geweld en verlatenheid, terwijl ze tegelijk toch troostend is - want 

vol levensvreugde. Datzelfde hoor ik hier ook terug, bij de Afro-Amerikaanse spirituals, die is 

ook levensvreugde, en dan een met hoop, de hoop die kracht geeft en vertrouwen in een 

vrije toekomst.  
 

Vandaag dus spirituals en teksten over de vreugde van de gerechtigheid. Liesbeth en ik 

wensen ons allen een vreugdevolle viering. 

 

Gebed 

U bent onze toekomst en niet de dood. 

Daarom stellen wij nu al 

tegenover de wanhoop de hoop, 

tegenover het verdriet de vreugde, 

en laten ons door niets van de wijs brengen: 

U bent de redder van ons leven, 

en wat wij hier al mogen geloven, 

zult U ons laten zien.  

Amen. 
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Lied:  Swing Low, Sweet Chariot   Etta James 

Swing low, sweet chariot, 

Coming for to carry me home. 
 

I looked over Jordan, what do I see, 

Coming for to carry me home. 

A band of angels coming after me, 

Coming for to carry me home. 
 

Swing low, ... 

 

Eerste lezing: Jesaja 45:18-19, 21-25   Naardense Bijbel 

Want zo heeft gezegd de Ene, schepper der hemelen,  

hij is God, de formeerder van de aarde en haar maker,  

hij is het die haar bevestigt,  

niet voor een woest-en-ledig heeft hij haar geschapen,  

om er te zetelen heeft hij haar gevormd:  

ik ben de Ene en anders geen;  

niet in het verborgene heb ik gesproken,  

of in een oord in land vol duister,  

nooit heb ik tot Jakobs zaad gezegd:  

zoekt mij in woest-en-ledig!-  

ik, de Ene, spreek gerechtigheid uit,  

ik meld rechtmatigheden!-  

(…) 

er is geen andere God buiten mij om,  

een Godheid die rechtvaardig is en redt,  

geen is er buiten mij om;  

wendt u tot mij en laat u redden, alle einden der aarde,-  

want ík ben God en anders geen;  

ik heb bij mijzelf gezworen,  

uit mijn mond is in rechtvaardigheid uitgegaan  

een woord dat niet zal terugkeren:  

dat voor mij zich zal buigen alle knie, zal zweren alle tong,-  

alleen bij de Ene, zal men over mij zeggen,  

is gerechtigheid en sterkte;  

tot hem zullen komen, beschaamd,  

allen die laaiend waren tegen hem;  

door de Ene gerechtvaardigd zullen roemen  

allen die zaad van Israël zijn! 

 

Lied: Nobody knows the trouble I’ve seen    Paul Robson 

Nobody knows the trouble I've seen / Nobody knows my sorrow 

Nobody knows the trouble I've seen / Glory, Hallelujah 
 

Nobody knows the trouble I've seen / Nobody knows but Jesus 

Nobody knows the trouble I've seen / Glory, Hallelujah 
 

Sometimes I'm up / Sometimes I'm down / Oh, yes, Lord 

Sometimes I'm almost to the ground / Oh, yes, Lord 
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Oh, nobody knows the trouble I've seen / Nobody knows my sorrow 

Nobody knows the trouble I've seen / Glory, Hallelujah 
 

Oh, every day to you I pray, Oh, yes Lord 

For you to drive my sins away, Oh, yes Lord 
 

Oh, nobody knows the trouble I've seen / Nobody knows but Jesus 

Nobody knows the trouble I've seen / glory Hallelujah  

 

Tweede lezing: Johannes 15:9-15 

Jezus zei: “Zoals de Vader mij heeft liefgehad,  

heb ík ú liefgehad: blijft één met mijn liefde;  

als ge mijn geboden bewaart zult ge één blijven met mijn liefde,  

zoals ík de geboden van mijn Vader heb bewaard en één blijf met zijn liefde.  
 

Dit alles heb ik tot u uitgesproken  

opdat mijn vreugde in u zal zijn  

en uw vreugde haar volheid bereikt. 
 

Dit is mijn gebod: dat ge elkaar liefhebt zoals ik ú heb liefgehad.  
 

Grotere liefde dan deze heeft niemand:  

dat iemand zijn lijf-en-ziel inzet voor zijn vrienden.  
 

Gíj zijt mijn vrienden als ge doet wat ik u gebied;  

ik noem u niet meer dienaars,  

omdat de dienaar niet weet wat zijn heer doet;  

maar u heb ik vrienden genoemd  

omdat ik aan ú bekend heb gemaakt  

al wat ik gehoord heb bij mijn Vader.  
 

Niet gij hebt mij uitgekozen, nee, ík heb ú uitgekozen  

en ik heb u ingezet opdat gíj heen gaat  

en vrucht draagt en uw vrucht blijft,  

- opdat, wat ge de Vader ook zult vragen in mijn naam,  

hij u dat zal geven.” 
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Overweging 

In maart was ik een week in Ethiopië en het overkwam me weer, dat wat iedereen die wel 

eens een tijdje in een totaal vreemde cultuur is, overkomt: vervreemding en onzekerheid. 

Nu zit de hele wereld inmiddels vol met toeristische geruststelling, maar als je buiten de 

gebaande wegen gaat besef je opeens hoeveel je leeft vanuit vanzelfsprekend¬heden die in 

een andere cultuur niet werken. Een vreemde cultuur vraagt van je om je verwachtingen en 

aannames los te laten – dan kun je andere mensen echt ontmoeten en begrijpen wat er 

gebeurt.  

Interpreteren met de kennis van nu 

Zoiets is het ook als we het Oude Testament lezen, over het volk en over hun God. Voor we 

het weten interpreteren we het verhaal vanuit wat we nu weten, met de kennis van nu dus. 

Gerechtigheid is voor ons zó vanzelfsprekend. Als iemand de wet met voeten treedt, dan zijn 

we verontwaardigd. Dat de Amerikaanse president voortdurend de waarheid met voeten 

treedt, vinden we krankzinnig.  

Maar: vinden wij vreugde in de wet? Ik dacht het niet, rechtvaardigheid is noodzakelijk maar 

vreugdevol – nee dat is het niet echt. Het is een basisvoorwaarde voor onze samenleving 

waardoor we vanuit vertrouwen leven kunnen.  

Als we naar de teksten van vandaag kijken, dan zien we het volk in hun hart vreugde vindt bij 

de Ene omdat hij recht dóet. Dus, dat wat voor ons vanzelfsprekend is, en zelfs een beetje 

lastig op zijn tijd: die gerechtigheid, dat is voor het volk van het Oude Testament nieuw, het 

schept een nieuwe veilige wereld en is daarom een bron van grote vreugde.  

Nieuw uitgangspunt van het volk van God 

Jesaja brengt dat nog eens uitdrukkelijk in beeld:  “Ik, de Ene, spreek gerechtigheid uit,  

ik meld rechtmatigheden! – er is geen andere God buiten mij om”. De God van het Oude 

Testament is dus de God van de rechtvaardigheid. En hij is degene die redt – géén andere 

God redt. Dus de rechtvaardigheid is het nieuwe uitgangspunt van het volk van God, geen 

andere Goden, geen andere principes, uit rechtvaardigheid komt de redding. Geen 

mensen¬offers meer, geen uitbuiting, geen recht van de sterke, niet de macht en het 

gekonkel, niet een oord van duisternis – nee het stralende licht van de gerechtigheid. 

Eerlijke rechtspraak en trouw aan elkaar, recht aan weduwen en wezen, recht aan wie 

verloren leek. Dat geeft vreugde!  

Het is niet eens de gerechtigheid zelf die vreugde geeft, er wordt niet altijd recht gedaan, 

denk maar aan de vreugde van de spirituals. Maar wij hebben wéét van de gerechtigheid, en 

omdat we er weet van hebben kunnen we erop hopen, en erop vertrouwen dat het recht eens 

werkelijkheid zal worden. Wij geloven met onze God dat vrijheid en gerechtigheid altijd 

zullen doorbreken, hoe zwaar de onderdrukking ook is. Die hoop geeft vreugde, het délen 

van die hoop geeft vreugde. Recht doen ís zelf vreugdevol. 

Vleespotten van Egypte, dorre woestijn 

Met dit verhaal van God als de Ene die recht doet ontstaat een nieuwe maatschappij, een 

waar nog steeds onze wortels liggen. Soms zou ik wel eens willen meemaken hoe dat volk in 

elkaar zat, daar bij de vleespotten van Egypte, en daar in de dorre woestijn, en in die eerste 

perioden in dat land Israël, hoe het op elkaar reageerde, welke vanzelfsprekendheden het 

onderling had. Waarschijnlijk was er een sterk overlevingsmechanisme gaande waar het 

recht van de sterkste heerste. God moest zich nog bewijzen, als machtige.  
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Blijkbaar kwam toen het besef van rechtvaardigheid als het meest essentiële als bliksemslag 

bij heldere hemel, als een van God gegeven mogelijkheid. Nieuw dus maar ook iets dat 

telkens opnieuw ontdekt en bevestigd moet worden. Generaties lang is het volk God 

ontrouw, net zolang tot het in de haarvaten zit van de mens. Wat wij ons geweten noemen, 

ons gevoel voor verhoudingen, voor wat recht is en krom – dat is daar gezaaid – en het was 

de God van de rechtvaardigheid die dat plantte in ons. Rechtvaardigheid is voor eens en 

altijd neergezet als basis van de samenleving. De Joden spreken over de Vreugde van de Wet. 

Er is zelfs een joodse feestdag met die naam, De Vreugde van de Wet, waar God gedankt 

wordt voor de Thora, de Wetten. De wet geeft veiligheid en dat schept vreugde in ons hart.  

Volgens sommige theologen begint de bijbel eigenlijk hier, het volk dat de God van de 

gerechtigheid leert kennen – en dan met name bij Exodus, de uittocht uit Egypte. Daar leert 

het volk zich te voegen naar het recht. Jesaja verwijst naar Genesis, het boek van de 

schepping waar de bijbel mee begint. Het boek Genesis in de bijbel begint zo: “In het begin 

schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig, duisternis lag over de diepte; 

en de Geest van God zweefde over de wateren. Toen sprak God: er moet licht zijn: en er was 

licht.”  

Woest-en-ledig – zo zag de aarde eruit voordat God licht schiep en water en land en 

hemellichamen en alles op aarde. Jesaja zegt dat God niet voor dat woeste en ledige de aarde 

schiep, maar om er een rechtvaardige plek van te maken. Dus God schiep een orde van vrede 

op basis van de rechtvaardigheid en daarvoor had hij de aarde nodig.  

God had de aarde nodig om een orde van rechtvaardigheid te kunnen maken!  

God ontwikkelt zich 

Van de Duitse bevrijdingstheologe Dorothee Sölle heb ik geleerd dat ook God zich ontwikkelt 

in de loop van de eeuwen. Niet alleen een volk ontwikkelt zich, zoals wij allen ons 

ontwikkelen. De God van het recht ontwikkelt zich ook met het volk in de woestijn en in het 

nieuwe land Israël. Met Jezus, zegt Sölle, brak een nieuw stadium door voor God. Met Jezus 

is God in het vlees gekomen, dat wil zeggen – in het tijdelijke hier en nu, in óns. Verder 

ontwikkelt de Ene zich, verder dan de gerechtigheid, die op wetten is gebaseerd – en die wij 

kunnen volgen. Jezus reikt ons de liefde aan – het hart als de zetel van Gods recht. Hij noemt 

zijn leerlingen “vrienden” en geen “dienaars”. Zij zijn géén dienaars van de wet. Zij zijn 

mensen die zelf vrucht zullen dragen – zolang ze bij zijn gebod blijven: elkaar lief te hebben 

– dat wil zeggen je elkaar zo lief te hebben dat je je met lijf en ziel inzet voor elkaar.  
 

Hier spreekt Jezus van een andere God, een God die als een Vader is voor zijn kinderen – nog 

steeds rechtvaardig, vanzelfsprekend, maar nu vooral vol van liefde, een liefde die de wet 

vervolmaakt.  

Openbaring van Jezus, stadium in de groei van God 

Dorothee Sölle ziet de openbaring van Jezus dus als een stadium in de groei van Gód naar 

zijn uiteindelijke identiteit: God wil volledig present zijn in de mensen en uiteindelijk dáár 

in opgaan. Dan zijn het de mensen die helemaal Gods aanwezigheid op aarde zijn en is er 

geen verschil meer tussen God en mensen die de grootse liefde leven. 
 

Het is een boeiend idee – onze God ontwikkelt zich doordat wij ons ontwikkelen! Door de 

geschiedenis heen zien we dan een rechtvaardig volk tot ontwikkeling komen, dankzij een 

God die redt door het recht. Met Jezus hervormt God zich naar een liefdevolle God, een God 

die mensen troost en verwarmt en tot leven roept, tot hun ware zijn. Wij maken ons die grote 

liefde eigen, zoals wij mensen ons de rechtvaardigheid eigen maakten. En daarmee is het 
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verhaal nog niet uit, God ontwikkelt zich verder, omdat wij ons verder ontwikkelen - God wil 

helemaal een met ons worden.  

Onze vreugde, voertuig van God? 

En de vreugde? Misschien is onze vreugde het voertuig waarmee God zich ontwikkelt. Onze 

vreugde is ontstaan in de hoop en het vertrouwen op de rechtvaardigheid. Het roept steeds 

weer op tot een rechtvaardige wereld. Onze levensvreugde ontstaat in de liefde, vreugde om 

één te zijn met de hoogste liefde: onszelf te geven voor de mensheid.  

En die Goddelijke vreugde is niet vreugde omdat het leven leuk is, niet omdat je krijgt wat je 

graag wilt – niet eens omdat je hoopt op een komende bevrijding, nee. Gerechtigheid doen 

en je ziel en lijf geven voor elkaar geeft altijd vreugde.  

Laten we de gerechtigheid en de liefde niet voor vanzelfsprekend nemen. Laten we die 

vreugde zien, herkennen en eren.  
 

Onze levensvreugde kunnen we met ons meedragen ongeacht hoe onze omstandigheden 

zijn. Laten we de vreugde als een Goddelijke brug beschouwen, onze levensvreugde als de 

brug waarover wij lopen van een onrechtvaardige wereld naar een rechtvaardige, en van een 

afgesloten leven naar een die overstroomt van liefde.  
 

Amen. 

  

Lied: Oh Happy Day  Edwin Hawkin Singers 

Oh happy day   

When Jesus washed 

He washed my sins away 

Oh happy day 

He taught me how to watch, fight and pray 

And live rejoicing every day 

Oh happy day 

He taught me how 

Oh happy day  

  

Geloofsbelijdenis  

Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste, 

in de taal van wapens, in de macht van de machtigen. 

Maar ik geloof in het recht van de mens, 

in de open hand, in de macht der geweldloosheid. 
 

Ik zal niet geloven in ras of rijkdom, 

in voorrechten, in de gevestigde orde. 

Maar ik geloof dat alle mensen waardevol zijn, 

dat de orde van het onrecht wanorde is. 
 

Ik zal niet geloven dat ik verdrukking dáár kan 

bestrijden als ik onrecht híer laat bestaan. 

Maar ik geloof dat recht één is, hier én daar, 

en dat ik niet vrij ben zolang er nog één mens slaaf is.  
 

Ik zal niet geloven dat de liefde een begoocheling is, 

vriendschap onbetrouwbaar en alle woorden leugens. 
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Maar ik geloof in de liefde die alles verdraagt, 

in de weg van mens tot mens,  

in een woord dat zegt wat het zegt. 
 

Ik zal niet geloven dat honger en oorlog onvermijdelijk 

zijn en de vrede onbereikbaar. 

Maar ik geloof in de kleine daad, 

in de schijnbaar machteloze liefde in de vrede op aarde. 
 

Ik zal niet geloven dat alle moeite tevergeefs is, 

dat de dood het einde zal zijn, 

maar ik durf te geloven altijd en ondanks alles, 

in de nieuwe mens, in Gods eigen droom: 

een nieuwe hemel een nieuwe aarde  

waar gerechtigheid zal wonen.   Amen. 

  

Lied tijdens collecte:  

Sometimes I Feel Like a Motherless Child     Michael Kibanuka  

Sometimes I feel like a motherless child 

A long way from home, a long way from home 

Sometimes I feel like I'm almost done 

And a long, long way from home, a long way from home 

True believer 

A long, long way from home 

 

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 
 

Lied:  We shall overcome   Mahalia Jackson 

We shall overcome, we shall overcome, 

We shall overcome someday; 

Oh, deep in my heart, I do believe, 

We shall overcome someday. 
 

The Lord will see us through, The Lord will see us through, 

The Lord will see us through someday; 

Oh, deep in my heart, I do believe, 

We shall overcome someday. 
 

We're on to victory, We're on to victory, 

We're on to victory someday; 

Oh, deep in my heart, I do believe, 

We're on to victory someday. 
 

We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, 

We'll walk hand in hand someday; 

Oh, deep in my heart, I do believe, 

We'll walk hand in hand someday. 
 

We are not afraid, we are not afraid, 

We are not afraid today; 
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Oh, deep in my heart, I do believe, 

We are not afraid today. 
 

The truth shall make us free, the truth shall make us free, 

The truth shall make us free someday; 

Oh, deep in my heart, I do believe, 

The truth shall make us free someday. 
 

We shall live in peace, we shall live in peace, 

We shall live in peace someday; 

Oh, deep in my heart, I do believe, 

We shall live in peace someday. 

 

Nodiging 

We shall overcome, one day – we zullen overwinnen, ééns zullen we overwinnen. 

We shall live in peace, one day – we zullen leven in vrede, ééns zullen we leven in vrede. 
 

Verheug je want diep in je hart weet je dat hoe de wereld er ook uitziet, dat eens vrede onze 

maatschappij zal vullen, dat eens de waarheid ons allen, wit, zwart, vrouw, man, arm, rijk, 

vrij zal maken, dat eens de vreugde je leven volledig zal vullen. 
 

Wij zijn allen genodigd, ieder mens afzonderlijk, om tevoorschijn te komen, om vrij te zijn, 

tot bloei te komen hoe onze wereld er ook uitziet.  

Weet je genodigd om de kracht van die grootse liefde telkens weer opnieuw in ons leven te 

laten doorbreken. Komt naar voren en deel met elkaar het brood in herinnering aan de 

Liefde waarvan Jezus ons als zijn vrienden heeft gevraagd onze lijf en ziel in te zetten voor 

elkaar.  

Laten wij daarom brood breken en delen, om in zijn kracht van onvoorwaardelijke liefde te 

delen. Want dat zal ons redden, iedere dag opnieuw en uiteindelijk zal onze vreugde haar 

volheid bereiken. Komt allen en neemt deel – niemand is uitgezonderd en alles is altijd 

gereed.  

 

Breken en delen van brood en wijn 
 

Lied tijdens breken en delen: 

Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around 

Ain't gonna let nobody turn me around 

Turn me around, turn me around 

Ain't gonna let nobody turn me around 

I'm gonna keep on a-walkin', keep on a-talkin' 

Marchin' down to freedom land 

Ain't gonna let segregation turn me around … 

Ain't gonna let no Jim Crow turn me around … 

Ain't gonna let racism turn me around … 

Ain't gonna let no hatred turn me around … 

Ain't gonna let injustice turn me around … 

Ain't gonna let no jail cell turn me around … 

Ain't gonna let nobody turn me around … 
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Voorbeden 
 

Lied: Go down Moses Louis Armstrong 

Go down Moses 

Way down in Egypt land 

Tell all pharaoes to / Let my people go! 

When Israel was in Egypt land / Let my people go! 

Oppressed so hard they could not stand / Let my people go! 
 

So the God said: go down, Moses 

Way down in Egypt land 

Tell all pharaoes to / Let my people go! 

So Moses went to Egypt land / Let my people go! 

He made all pharaoes understand / Let my people go! 
 

Yes the lord said: go down, Moses 

Way down in Egypt land 

Tell all pharaoes to / Let my people go! 

Thus spoke the lord, bold Moses said: / -let my people go! 

if not I'll smite, your firstborn’s dead / -let my people go! 
 

God-the lord said : go down, Moses / Way down in Egypt land 

Tell all pharaoes to / Let my people go! 

 

Gebed om liefdevolle vriendelijkheid 

Mogen alle levende wezens gelukkig zijn.  

Mogen ze leven in veiligheid en vreugde.  

Mogen alle levende wezens,  

of ze nu zwak of sterk, man of vrouw,  

dier of mens, homo of hetero, groot of klein zijn,  

of we ze al dan niet kunnen zien,  

of ze veraf of dichtbij zijn,  

of ze geboren zijn of nog geboren moeten worden,  

 - mogen ze gelukkig zijn.  
 

Laat niemand een ander bedreigen of enig schepsel –  

tot welke staat het ook behoort - verachten,  

laat niemand door boosheid of haat  

een ander schade willen berokkenen. 

Zoals een moeder waakt over haar kind, bereid haar leven te wagen om haar enige kind te 

beschermen,  

Laten we zo met een onbegrensd hart  

alle levende wezens beschermen en heel de wereld kleuren  

met onbelemmerde liefdevolle vriendelijkheid. 

 

Actie en informatie 
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Lied: Joshua fought the battle of Jericho    Mahalia Jackson 

Joshua fought the battle of Jericho, Jericho Jericho 

Joshua fougth the battle of Jericho 

And the walls come tumbling down 

God knows that  

Refrein: Joshua fought the battle of Jericho, Jericho Jericho 

Joshua fought the battle of Jericho 

And the walls come tumbling down 
 

Good morning sister Mary 

Good morning brother John 

Well I wanna stop and talk with you 

Wanna tell you how I come along    

I know you've heard about Joshua 

He was the son of Nun 

He never stopped his work until 

Until the work was done 
 

God knows that  

(refrein) Joshua fought the battle… 
 

You may talk about your men of Gideon 

You may brag about your men of Saul 

There's none like good old Joshua 

At the battle of Jericho 
 

Up to the walls of Jericho 

He marched with spear in hand 

Go blow them ram horns, Joshua cried 

'Cause the battle is in my hands 
 

God knows that 

(refrein) Joshua fought the battle… 
 

You may talk about your men of Gideon 

You may brag about your king of Saul 

There none like Joshua 

At the battle of Jericho 
 

They tell me, great God that Joshua's spear 

Was well nigh twelve feet long 

And upon his hip was a double edged sword 

And his mouth was a gospel horn 
 

Yet bold and brave he stood 

Salvation in his hand 

Go blow them ram horns Joshua cried 

'Cause the devil can't do you no harm 
 

 (refrein) Joshua fought the battle… 
 

Up to the walls of Jericho 
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He marched with spear in hand 

Go blow them ram horns, Joshua cried 

'Cause the battle is in my hands 
 

Then the lamb ram sheep horns began to blow 

The trumpets began to sound 

Old Joshua shouted glory 

And the walls came tumblin' down 
 

God knows that 

Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho 

Joshua fought the battle of Jericho 

And the walls come tumbling down 
 

Down, down, down, down, down 

Tumblin' down 

 

Zegenbede 

Moge de krachtige en tedere bij ons zijn 

vandaag en alle dagen van ons verdere leven. 
 

Moge zij onze ogen en onze armen openen  

opdat wij onverschrokken en met ontwaakt hart  

ons leven leiden vanuit vreugde . 
 

Moge de weg ons tegemoet komen, 

de wind in onze rug zijn en de zon op ons gezicht schijnen. 
 

Moge ons diepste wezen, God in ons leven,  

ons daarbij haar vreugde van de gerechtigheid schenken  

en het lef om voluit voor de liefde te gaan.  
 

Amen 

 

Lied:  Oh Freedom  The Golden Gospel Singers  

Oh, freedom, oh, freedom / Oh, freedom over me 

And before I'd be a slave / I'd be buried in my grave 

And go home to my Lord and be free 

No more weepin', no more weepin' / No more weepin' over me 
 

And before I'd be a slave / I'd be buried in my grave 

And go home to my Lord and be free / No more worry, no more worry 

No more worry over me 

And before I'd be a slave / I'd be buried in my grave 
 

And go home to my Lord and be free / Oh, freedom, oh, freedom 

Oh, freedom over me / And before I'd be a slave 

I'd be buried in my grave / And go home to my Lord and be free 
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