Dagthema: ’n Profeet wordt in eigen land niet geëerd’
Overweging 8 juli – Henk Kemper
Lector: Liesbeth Broekhoff

“… Onze samenleving kenmerkt zich niet meer door dé Nederlander,
maar door wij allemaal samen.
Een nieuwe samenleving met nieuwe krachten en
verbroederende samenlevingsvormen.
Een samenleving die ONZE samenleving is.
Is dat alles niet Bijbels:
een nieuwe wereld, visioen van vrede, van heelheid … ”
Eerste lezing uit Ezechiël 2:1-7; 3:1-3
Tweede lezing uit 2 Korinthiërs 12:8-10
Derdde lezing uit Marcus 6:1-6

Openingslied

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.
Gebed om luisterbereidheid
Om luisterbereidheid bidden wij
in dit uur rond de Schrift.
Dat wij niet zomaar horen
wat wij wíllen horen,
maar dat wij horen en verstaan
wat wij nog niet weten
of niet willen weten.
Dat wij uit oude en bekende verhalen
nieuwe schatten van bevrijding delven.
Daarom bidden wij:
Levende God, maak ons benieuwd,
zo schamper als wij zijn;
maak ons vrolijk,
zo aangeslagen als wij zijn;
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maak ons betrokken, zo eenzelvig als wij zijn;
En bovenal:
maak ons opstandig, zo ingegraven als wij zijn.
Maak ons vindbaar voor toekomst,
zo verloren als wij zijn aan de bestaande orde
van ieder-voor-zich en God voor ons allen.
Om luisterbereidheid bidden wij
in dit uur rond de Schrift.
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.
Welkom en inleiding
Goedemorgen, mede namens Liesbeth, 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 gemeenschap ben je altijd welkom. Deel mee in onze vreugde en
onze betrokkenheid, onze aandacht en onze zorg voor elkaar.
Vandaag hebben we het over de waarde, de rol van profeten. We zullen lezen dat ze zelden
in eigen land worden geëerd. Daar zijn in de loop der eeuwen tal van vertalingen van
geschreven: “In propria natus est nemo propheta vocatus” is de Latijnse variant van het oud
Nederlandse: “der en is gheen propheet angenaem in syn vaderland.” Eeuwenoud dus en
nog nimmer veranderd.
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We gaan lezen over Ezechiël, over Paulus en over Jezus met als gezamenlijke noemer, hun
teleurstelling over het feit dat ongemakkelijke waarheden maar moeilijk te verkopen zijn.
Mensen worden niet graag geconfronteerd met hun eigen gedrag. En daar begint het te
knellen met profeten, want dat zijn mensen die bij uitstek de vinger op de zere plek leggen.
Die geen blad voor de mond nemen en de confrontatie aangaan. Dat loopt niet altijd goed af
voor die profeten. Ze zijn roepende in de woestijn en worden met de nek aangekeken.
Zijn wij ook wel eens een roepende in de woestijn? Leggen wij soms ook vingers op zere
plekken? In je vriendschappen, op je werk? Of gaan we het ongemak liever uit de weg. Móet
je je gedragen als profeet? Of kun je bijvoorbeeld positief voorbeeld zijn. Zou dat ook
kunnen werken, zo vroeg ik mij af.
Knipoog

Omdat het koor er deze week nog is en bijna met vakantie gaat, gaan we lekker veel zingen.
Allemaal muziek met een knipoog naar onze verbinding met God, met elkaar en de dingen
waar we in geloven. In elkaar, In God, in ons vertrouwen, in onze potentie om de schepping
mooier te maken dan die nu is. Zingen in het vertrouwen dat God er is voor ons, dat wij licht
kunnen zijn voor elkaar en vooral: dát we het kunnen. Werken aan een goede toekomst voor
ieder mensenkind.
Ik wens ons een mooie viering toe, maar laten we eerst een moment van stilte en rust
creëren in ons hoofd en hart. Om ons open te stellen voor de dingen die komen en die ons
raken. Voel de stilte en hoor de stem in jezelf.
Voel je welkom in dit Godshuis, waar je gedachten mogen zijn zoals ze zijn en waar je aan de
Eeuwige al je zorgen en je dankbaarheid mag toevertrouwen.
Lied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

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.
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)
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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)
Lezing: Ezechiël 2:1-7; 3:1-3
God spreekt tegen Ezechiël
Hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, sta op! Dan zal ik tegen je spreken.’ En terwijl God dat zei,
kwam zijn geest in mij. Ik kreeg de kracht om op te staan. En ik hoorde God spreken.
God stuurt Ezechiël naar de Israëlieten
God, de Heer, zei tegen mij: ‘Mensenkind, ik wil jou naar de Israëlieten sturen. Naar dat
ongehoorzame volk dat tegen mij in opstand gekomen is. De Israëlieten hebben zich tegen
mij verzet, net zoals hun voorouders. Ook hun kinderen zijn ongehoorzaam en eigenwijs.
Daarom stuur ik jou naar hen toe. Jij moet namens mij tegen hen spreken.
Misschien willen de Israëlieten niet naar je luisteren. Want ze blijven zich maar tegen mij
verzetten. Toch moeten ze weten dat er een profeet bij hen geweest is. En jij, mensenkind, je
hoeft niet bang voor hen te zijn. Zelfs als ze dreigende woorden spreken, en zelfs als ze je
kwaad willen doen, hoef je geen angst te hebben. Wees niet bang voor hen, ook al verzetten
ze zich.
Zeg tegen hen wat ik aan jou verteld heb. Misschien luisteren ze wel, maar misschien ook
niet. Want ze zijn erg ongehoorzaam.
Ezechiël moet van God een boek opeten
Mensenkind, luister goed naar mij. Wees niet zo ongehoorzaam als de Israëlieten. Doe wat ik
je zeg: doe je mond wijd open, en eet wat ik aan je geef.’ Toen zag ik dat er een hand naar mij
uitgestoken werd. In die hand lag een boek. Het boek ging open. Ik zag dat het helemaal
volgeschreven was. Het stond vol met droevige liederen. God zei tegen mij: ‘Mensenkind,
eet dit boek op. En ga dan naar de Israëlieten en spreek tegen hen.’
Ik deed mijn mond open, en God legde het boek in mijn mond. Toen zei God: ‘Mensenkind,
eet dit boek op, vul je buik ermee.’ Ik at het boek op. Het smaakte zo zoet als honing.
Lied: Geen Kerstcantate
H.Andreus; R.Hahn; bew. P.Valk
Niet alleen in het holst van de nacht van het jaar,
ie’dre dag van het jaar heeft het licht het koud,
ied’re dag van het jaar heeft het licht het koud,
heeft het licht het koud. (2x)
Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.
En dromen doet het ook niet
van eeuwig hemelse zomers in en om het vaderhuis.
Het hunkert, het hunkert naar aardse dagen ooit,
zonder marteling en moord,
marteling en moord,
het licht dat van puur licht,
kind is en woord. (herhaal)
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Lezing: 2 Korinthiërs 12:8-10
De tweede brief aan de christenen in Korinthe
God redt Paulus
Vrienden, jullie moeten weten dat ik in Asia grote moeilijkheden meegemaakt heb. Het was
zwaar, zwaarder dan ik kon verdragen. Ik was doodsbang, ik dacht dat ik zou sterven! Ik
dacht: Het moment van mijn dood is gekomen, dat wil God mij duidelijk maken. Maar God
wilde me juist leren om niet op mezelf te vertrouwen, maar alleen op hem. Want hij is de
God die de doden laat opstaan.
God heeft mij gered van de dood, en hij zal mij opnieuw redden. Ja, hij zal mij telkens weer
redden. Daar vertrouw ik op, en daar moeten jullie ook samen met mij om bidden. Want God
zal mij redden, juist omdat er zo veel christenen voor mij bidden. En dan zal iedereen God
danken om wat hij voor mij gedaan heeft.
Lied
Huub Oosterhuis / Antoine Oomen
Alles wacht op u vol hoop.
Alle levenden vragen u om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg, zij sterven
en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen.
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.
Lezing: Marcus 6:1-6
Wie is Jezus? Jezus bezoekt de stad van zijn familie
Jezus ging naar de stad waar zijn familie woonde. Zijn leerlingen gingen met hem mee. Op
sabbat gingen ze naar de synagoge. Daar gaf Jezus de mensen uitleg over God.
Veel mensen die Jezus hoorden spreken, waren erg verbaasd. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Hoe
weet hij dat allemaal? Hoe komt hij aan die wijsheid? En hoe zit het met al die wonderen die
hij doet? Hij is toch de timmerman, de zoon van Maria? Zijn broers zijn Jakobus, Joses, Judas
en Simon. En zijn zussen wonen hier bij ons.’
De mensen daar wilden niets met Jezus te maken hebben. Daarom zei Jezus: ‘Een profeet
wordt door iedereen met respect behandeld. Behalve door de mensen in zijn eigen stad en
door zijn eigen familie.’
Jezus kon in die stad geen enkel wonder doen. Hij maakte alleen een paar zieken beter door
zijn handen op hun hoofd te leggen. Hij was verbaasd dat de mensen in die stad helemaal
geen geloof hadden.
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Overweging
Wat een merkwaardige lezing is dat, die lezing van de profeet Ezechiël. We vallen met het
stuk van vandaag midden in een gesprek tussen God en hem. “Mensenkind, sta op. Dan zal ik
tegen je spreken.” En Gods geest kwam in Ezechiël en hij kreeg kracht om te staan. Hij
hoorde God spreken.
Hiermee is de toon gezet: Hebreeuwse profeten fungeerden als spreekbuis van God. Dat is
heel duidelijk in bijvoorbeeld het boek Exodus, waarin Aäron de profeet van Mozes wordt
genoemd. Mozes ontving de boodschappen van God, maar Aäron moest ze uitspreken.
Daarmee wordt duidelijk wat in het Bijbels denken en schrijven de functie is van profeten. Ze
spreken woorden die hen ingegeven worden door God zelf. Meestal zijn het woorden om
mensen op te roepen om anders te gaan leven of woorden om mensen te vermanen en ze te
waarschuwen voor hun slechte gedragingen.
Door dit gedrag worden profeten lang niet altijd met zachtheid en vriendelijkheid bejegend,
maar worden ze ervaren als lastposten die de vinger op de zere plek weten te leggen.
Ezechiël leefde in ballingschap in Tel-Abib in Babel, vlakbij de rivier Kebar. En zijn naam is
Hebreeuws voor “Sterk is God.” Of ook wel: “Hij zal door God versterkt worden.” Het verhaal
dat we lazen onderstreept dat. Ezechiël wordt door God zelf naar de Israëlieten gestuurd. Dat
ongehoorzame volk dat tegen de Heer in opstand is gekomen. God doet, door Ezechiël naar
ze toe te sturen een ultieme poging om het volk op andere gedachten brengen. Of liever,
aan te zetten tot andere daden. Maar God geeft Ezechiël al mee: “Ze hebben zich verzet, net
als hun voorouders en net als hun kinderen. Die zijn eigenwijs en ongehoorzaam.” Zelfs
heeft God twijfels aan hun luisterbereidheid. Hij zegt: “Misschien luisteren ze, misschien ook
niet.”
Eenvoudige profeet

Ga er maar aanstaan als eenvoudig profeet. Je wordt naar een volk gestuurd dat niet bereid
lijkt te luisteren en jij moet ze aanspreken op wangedrag en ongehoorzaamheid.
Ezechiël zelf wordt door God op de proef gesteld. Hij moet zijn mond openen en eten wat
God hem te eten geeft. Niet ongehoorzaam zijn, maar gewoon de mond wijd open doen en
eten wat gegeven wordt: een boek vol droevige liederen, dat zoet als honing blijkt te
smaken. Het is een verhaal tjokvol symboliek. De symboliek van het he-le-maal moeten
doorleven van droefheid om daar uiteindelijk rijker van te worden. De droefheid van God om
de ongehoorzaamheid van Zijn volk te kunnen doorgronden om daarna pas te kunnen
begrijpen dat droefheid een mens rijpen kan. Pas als je droefheid doorleeft hebt kun je echt
blij zijn voor de vreugde in het leven. Het is een levensles die Ezechiël van God krijgt. Eet wat
het leven je biedt; geluk of ongeluk, vreugde of verdriet.
Paulus schrijft in zijn brief aan de inwoners van Korinthe dat ook hij een zware tijd heeft
doorgemaakt. Korinthe was een grote Romeinse stad in het noorden van het Griekse
schiereiland Peloponnesos. Paulus woonde er ongeveer anderhalf jaar en hij schrijft over
zijn angst dat hij wellicht zou sterven. Dat was niet ondenkbeeldig, want hij werd door een
kleine groep Joden aangeklaagd bij de proconsul van, zeg maar, de provincie. Dus even voor
het goede begrip: Paulus woont in een gebied waar hij Jezus’ leer wil verspreiden, maar hij
ligt onder vuur door eigen mensen, die hem er van betichten niet langer de ware juiste
Joodse leer te verkondigen. Het gaat in dat verband niet over de handelwijze van mensen,
maar over de uitleg van de Joodse wetgeving. Dat Jezus anders met de uitleg van de wet
omging, dat weten we. Het trieste is, dat Paulus door zijn eigen mensen werd verlaten; dat ze
afstand van hem namen en dat zijn draagvlak wegzonk, enkel en alleen door het willen
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volgen van louter wetgeving en niet door de inhoud en uitwerking van de leer van Jezus. De
wet als belangrijker dan de mens.
Paulus trekt de conclusie dat God hem deze beproeving doet ondergaan omdat hij niet
primair in zichzelf, maar op God moet vertrouwen. Telkens en telkens zal God voor hem
opkomen en hem redden uit benarde situaties. Een heel groot Godsvertrouwen.
Afkomst accepteren

En dan Jezus: Hij ervaart dat mensen het lastig vinden om hem, vanwege zijn
kom-af, te accepteren. De mensen willen niets met hem te maken hebben. Het ontlokt Jezus
de uitspraak: “Een profeet wordt door iedereen met respect behandeld, behalve door de
mensen van zijn eigen stad en door zijn eigen familie.” Ook Jezus komt hiermee tot de
conclusie, net als Paulus, dat zijn familie en zijn getrouwen hem uiteindelijk niet steunen.
En dat is erg. Als je geen steun ondervindt dan moet je wel heel erg sterk in je schoenen
staan om stand te houden.
Dit alles bracht ons bij de voorbereiding op de vraag wat de betekenis was of misschien is van
profeten. Hebben we vandaag de dag nog profeten en wat zouden ze dan moeten profeteren.
Wat heeft geloof er mee van doen. Van Jezus staat immers geschreven dat hij verbaasd was
dat mensen geen geloof hadden.
Als we oude verhalen lezen over profeten dan lijkt de gezamenlijke noemer dat zij niet te
horen boodschappen, tóch onder de aandacht brengen. Profeten lijken een onbedwingbare
neiging te hebben om dat wat mensen niet willen horen, tóch te verwoorden. Is dat een
roeping? Is dat een levensopdracht, een overtuiging, een innerlijke stem die aanzet tot het
overtuigen van anderen?
In de Bijbelse betekenis is er ten aanzien van profeten altijd een lijn naar boven: Profeten
geven een boodschap door; ze staan in verbinding en de boodschap komt door. Ze geven
stem en woorden aan dat wat gezegd moet worden.
In onze dagen spreken we niet zo snel van profeten, maar we kennen allemaal voorbeelden
van mensen die onaangename waarheden blootleggen. Bijvoorbeeld als het gaat om het
aanzien van de wereld, over hoe we omgaan met het klimaat of hoe we aankijken tegen de
vluchtelingenproblematiek. Geen materie die je in de Bijbel tegenkomt, maar wel degelijk
problemen die een Bijbelse oplossing verdienen.
Als je er zo naar kijkt, dan zijn profeten mensen die onrecht aan de kaak stellen. Het zijn
mensen die onrecht blootleggen met het oog op de toekomst. En net als de oude, Bijbelse
profeten is er een lijn naar welzijn, heelheid van de schepping en respect voor iedereen. Een
lijn van hoop, van visie, van toekomst, van licht en van welzijn voor alle mensen, waar ook
ter wereld.
Onaangename boodschap

Profeten brengen een onaangename boodschap die het horen waard is, maar die niemand
horen wil, omdat het te ongemakkelijk is. Maar dat doet niets af aan de normen en waarden
die het waard zijn om verdedigd te worden.
Bij de voorbereiding wilden we eens op zoek gaan naar positieve voorbeelden van
veranderingen in de maatschappij en we ontdekten dat er hoopvolle tekenen zijn, áls je ze
kunt en wilt zien: mensen lijken op straat iets hoffelijker tegen elkaar te doen, vooral op
zondagmorgen. Er is besloten dat er een substantieel aantal niet-autochtonen moet
toetreden tot het politiekorps, ómdat het gaat om verbroedering en acceptatie van iedereen.
Onze samenleving kenmerkt zich niet meer door dé Nederlander, maar door wij allemaal
samen. Een nieuwe samenleving met nieuwe krachten en verbroederende
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samenlevingsvormen. Een samenleving die ONZE samenleving is. Is dat alles niet Bijbels:
een nieuwe wereld, visioen van vrede, van heelheid.
Het mooie is dat we daar allemaal aan kunnen bijdragen. Misschien moeten we even uit onze
comfort-zone treden en zelf verantwoordelijkheid nemen. Misschien moet je soms een keer
je buurman of je collega een mooie, vervelende of confronterende vraag voorleggen. Wéés
zelf maar eens een profeet met een lastige boodschap.
Profeet vertaald

Misschien is een meer moderne en bij het hier en nu passende vertaling/invulling van het
begrip ‘profeet’ wel:
zij of hij die verantwoordelijkheid neemt,
die zorg biedt,
die geen eigen comfortzone heeft,
die nieuwsgierig is,
die accepteert wat anders is,
die kan loskomen van vaststaande gewoonten,
die ruimte maakt voor wat anders is.
Die zoekt naar ‘samen’ in plaats van’ ik en mijn eigen gelijk.’
Vooral iemand die daarover ten gunste van iedereen de dialoog wil aangaan.
Is dit een profetische gedachte?
Ik wens hem ons allen toe.
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.
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Intenties die werden opgeschreven in het groene boek
Lied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

I. Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jijkant en overkant, woord, weerwoord, tij en tegentij.
Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij ?
Liefde ternauwernood te leven, ik en jij.
Liefde is geen woord voor dit nu hier verterend vuur.
Maar ooit, God weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zal Hij ons roepen en wij zullen nieuw en bloot
staan in morgenlicht, onstuitbaar vrij,
zo licht als Hij.
II. Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en Gij,
kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij.
Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?
Leven ternauwernood te harden ik en Gij.
Leven is uw woord voor dit nu hier verterend vuur.
Maar ooit, Gij weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zult Gij mij roepen, ik zal blakend nieuw en bloot
naast u staan in licht, onstuitbaar vrij
zo nieuw als Gij.
Nodiging, breken en delen van brood en wijn
Lied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Refrein (2x):
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
en er begint een nieuw leven.
Ach jullie verlichten, ontrukten,
als je niet liefhebt je naaste
je verre naaste geen recht doet,
in schaduwen dwaal je maar rond,
door kunstlicht je ogen bedorven.
Refrein (2x)
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Ach wij die God willen zien
wij zien het gezicht dat ons aankijkt
te ongelegener tijd,
wij zien in flitsen elkaar,
de liefde die ons beloofd is.
Refrein (2x)
Voorbede
Velen van ons zijn zoekende, gaande
we denken dat we weten waar we heen gaan
of we zijn onze bestemming juist even kwijt
we worden in beslag genomen door ons eigen streven
onze kortzichtige verlangens
onze behoefte aan veiligheid
God, help ons telkens weer
de richting van Uw zoon te hervinden
die vaak juist niet de makkelijkste weg koos
maar telkens weer zijn bestaan ijkte
aan Uw gerechtigheid en liefde
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

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft.
Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
'redden wat verloren is', dat woord,
dat Gij het hart hebt ogen dat Gij hoort,
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond.
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Dat hoge woord geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.
Zegenbede
Lied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Gij Levende, Eerste en Laatste,
Moeder, Vader, 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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