Dagthema: Niet ver van Het Koninkrijk
Overweging 18 november – Henk Kemper
“… Woorden die eeuwen geleden werden opgeschreven, gaan nog altijd op. Niet omdat
ze ons als een keurslijf worden opgelegd door God, maar omdat we er voor kiezen om
onze naaste als even belangrijk te zien als onszelf … ”

Eerste lezing uit Leviticus 19:1-2, 9-18
Tweede lezing uit Hebreeën 9:1, 11-14
Derde lezing uit Marcus 12:27, 28-34

“Vrede voor jou” Tom Löwenthal
Openingsgebed
Aan God die al wat is,
geschapen heeft en leidt,
aan Hem die door ons
genoemd mag worden: Vader,
dragen wij in eerbied dit samenzijn op.
Wij delen brood, wij delen wijn,
en wij ontmoeten elkaar
in de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Openingslied: Jij bent de God
Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Jij bent de God die mij gegeven is,
de beker die voor mij ingeschonken staat.
Mijn levenslot rust in jouw hand,
goed land is mij ten deel gevallen.
Jij bent het lot dat mij beschoren is,
mijn schaduw, de engel die mij troost mij kwelt laat deze kelk aan mij voorbijgaan, gauw,
ik kan geen mensen drinken.
Wie ben je, jij die mij te drinken vraagt?
Je aarzelt nog aan mijn deur, je klopt en wacht,
een dorstend hert- en ik een lege bron
dorstend naar stromen regen.
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Welkom en inleiding
Vrede voor jou, die hierheen bent gekomen.
Goedemorgen, mede namens Ellen die vandaag mee voorgaat. Wat fijn om iedereen weer te
zien in dit huis dat bevolkt wordt door mede-zoekers, op weg naar een rechtvaardige wereld.
Vandaag hebben we het over Oude Wetten, over Jezus als voortzetter, maar ook als
‘tegenhanger’ van oude uitleg en als richtingwijzer van wat ons te doen staat.
Dit alles binnen het thema: Niet ver van Het Koninkrijk.
Daarmee tevens het begin van de gedachte: Wat staat óns te doen om niet ver van Het
Koninkrijk af te staan. Wat is de Oud-Testamentische opdracht. Wat is het nieuwe Licht dat
Jezus er op wierp en wat houdt het voor ons in.
Resonerende leefregels

Heel oude leefregels vind je in de oudste boeken van de Thora. Die resoneren vandaag de
dag nog door in onze maatschappij. Het zijn regels ten behoeve van het welzijn van alle
mensen. In de waan van de dag handelen we vaak uit routine en meestal vanuit de leefregels
die we als basis ingegoten hebben gekregen. Zoals we wel eens zingen: Alsof de richting ons
werd ingeschapen.
Jezus houdt ons vandaag voor dat er geen hoogste gebod is dan: Heb God lief met heel uw
hart, ziel en verstand. Een tweede heel belangrijk gebod is: “Heb uw naast lief als uzelf.” Er
staat niet: ‘heb uzelf liever dan uw naaste.’ En ook niet: ‘Heb uw naaste meer lief dan uzelf.’
Het is gelijkwaardig van aard: de een met de ander. Beiden evenveel recht van spreken, van
zijn, van recht van leven, van liefde en gerechtigheid.
Best moeilijk in de samenleving die dagelijks in alle dolheid en volheid langstrekt. Zijn we in
staat trouw te blijven aan dat wat we ten diepste willen en weten? Uitdagingen te over. Straks
meer over deze materie.
In de muziek klinkt vandaag onze relatie met onze Schepper door. En daardoor weer onze
onderlinge relatie. God, of de woorden van Jezus kunnen onze inspiratiebron zijn, maar
uiteindelijk is het aan onszelf om keuzes te maken.
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: Hoor,Israël

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Hoor. Maar ik kan niet horen.
Mijn oren dicht gestopt.
Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet ik. Niet waar.
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Hoor. Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.
Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been,
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren.
O toekomst, laat niet af.
Eerste lezing: Leviticus 19, 1-2, 9-18
De HEER zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de
HEER, jullie God, ben heilig.
Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap
wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles
nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de
armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.
Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam
zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de HEER.
Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag
uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een
blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER.
Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie
machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven
van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de HEER.
Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter
verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te
blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.
Lied: Moge ons voor waar verschijnen

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal

Moge ons voor waar verschijnen,
die genoemd wordt zoon der mensen,
die gezegd wordt dood maar levend,
die gehoopt wordt mens voor allen.
Moge ons verschijnen deze,
niet in droom, in stand van sterren,
niet als spiegelbeeld in water,
maar in mensentaal van liefde.
In dit mensenbrood gebroken,
levenskansen, recht voor allen,
in het drinken van de beker,
in vergeving en ontferming.
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Moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester, woord van God.
Moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester, woord van God.
Tweede lezing: Hebreeën 9, 1; 11-14
Het eerste verbond bevatte bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse
heiligdom.
Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht:
hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt
is en niet behoort tot onze schepping – voor eens en altijd het hemelse heiligdom
binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen
bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is
al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken
en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed
van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder
smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst
aan de levende God?
Lied: Geen Kerstcantate

tekst H.Andreus; muziek 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)
Derde lezing: Marcus 12:27, 28-34
Hij is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!’ (slotzin van 4 november)
Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en
gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle
geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël!
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De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel
uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit:
“Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ De
schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er
is geen andere god dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en
met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle
brandoffers en andere offers.’ Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen
hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te
stellen.
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Overweging
Vandaag krijgen we een soort van reis door de tijd van Bijbelse geschriften en opvattingen
aangeboden. Een aloude tekst uit het boek Leviticus, een stuk tekst, geschreven door evangelist
Marcus en een stuk uit de brief aan de Hebreeën.
Er zit veel tijdsverschil tussen het schrijven van de teksten. Het boek Leviticus komt meteen na de
eerste twee Bijbelboeken Genesis en Exodus. De inhoud van het boek bevat voornamelijk reeksen
wetten over het brengen van offers, voorschriften wat wel en niet gegeten mag worden,
hygiëneregels en voorschriften voor de eredienst. Dit alles tegen de achtergrond van beloften voor
hen die de regels opvolgen en waarschuwingen voor hen die zich niet aan de regels houden.
Vandaag lezen we een deel dat beschrijft hoe je zou moeten omgaan met elkaar. Zo oogst je niet
de akker tot de allerlaatste korrel, maar laat je iets liggen voor armen en vreemdelingen. Net als
bij de druivenoogst.
Leefregels

Je hoort niet te liegen en niet te bedriegen. Je legt geen valse getuigenissen af en betaalt iedereen
waar zij of hij recht op heeft. Rechtspraak hoort onpartijdig te zijn en haatdragendheid los je niet
op door wraak te nemen.
Al deze leefregels zijn in het boek Leviticus opgenomen. Zou er toentertijd aanleiding zijn
geweest om dat op te schrijven? Toen ik de tekst bij de voorbereiding op deze viering nog eens op
me in liet werken kwam ik tot de onthutsende conclusie dat de eeuwenoude woorden niet hebben
geleid tot onberispelijk gedrag van eenieder en van een gelijkwaardige samenleving. Stelen en
bedriegen is aan de orde van de dag. We spreken over nepnieuws of noemen het nieuws dat echt
nieuws is tóch zo, omdat het ons niet uitkomt. Televisiebeelden worden zodanig gefotoshopt dat
het wegduwen van een arm door een journalist, gemanipuleerd wordt tot het uitdelen van een
klinkende dreun. Bonussen worden in de graaicultuur gulzig aangenomen en uitgedeeld. Het
recht lijkt soms krom en niet onpartijdig. Manipulatie is aan de orde van de dag.
Als je de krant opent, of downloadt, dan schrik je dagelijks van alle ellende. Versterkt door het
idee dat goed nieuws geen nieuws is, staat pagina na pagina vol van oneerlijke praktijken en
ellende.
Maar ja... de krant is geen Bijbelboek. Want in de boeken die we vandaag hebben geopend staat
ander nieuws te lezen. De Heer zegt: “Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees Heilig, want ik,
de Heer, jullie God, ben heilig. Voor de goede orde: waar Israël staat wordt niet de huidige staat
Israël bedoeld maar het volk. In Leviticus expliciet het volk dat jaren door de woestijn had
gesjouwd. Maar ook wij mogen ons, als je dat wilt, tot Israël rekenen, áls je de Heer erkennen wilt
of kunt.
Bergrede

Het gelezen deel uit Leviticus vertoont trekken van de toespraak die Jezus in de befaamde
Bergrede sprak. Ook hij gaf richtlijnen hoe te leven en wat te doen om een goede en gezonde
samenleving te creëren. En dat is niet zo vreemd, want Jezus’ gedachtengoed is geworteld in de
Joodse traditie. In de schriftlezing van Marcus wordt Jezus door een schriftgeleerde aan de tand
gevoeld. Twee weken geleden lazen we het stuk tekst dat juist vóór het stuk van vandaag staat.
Toen werd Jezus ondervraagd door Sadduceeën over leven na de dood. Misschien herinner je je die
lezing. Jezus betoogt daar dat God geen God van doden maar van levenden is. Wie daar aan
twijfelt, dwaalt vreselijk. Het gedeelte van vandaag sluit daar op aan. “Wat is van alle geboden het
belangrijkste gebod,” wordt gevraagd. En eigenlijk geeft Jezus het antwoord zoals dat opgetekend
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.

staat in het boek Leviticus: Wees Heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Jezus voegt er aan
toe: met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.
En ongevraagd zegt Jezus wat het op één na belangrijkste gebod is: “Heb uw naaste lief als uzelf.
Feitelijk is hiermee de koppeling gelegd tussen de oud-testamentische woorden van Leviticus en
de leer van Jezus van Nazareth. Gods leer is heilig. Wanneer mensen zich houden aan Zijn
voorschriften gedragen zij zich om zo te zeggen Heilig, dat wil zeggen, naar de geboden.
Maar er is nog een diepere laag. In Leviticus is sprake van een soort van éénrichtingsverkeer. God
zegt wat hij van zijn mensen verlangt en hoe die zich hebben te gedragen om genade te vinden in
Gods ogen. Jezus trekt het breder. Hij zegt net als in Leviticus: De Heer onze God is de enige, maar
hij verbindt er een onlosmakelijk tweede gebod aan: Heb uw naaste lief als uzelf. Want als je dat
als uitgangspunt neemt, dan zullen je gedragingen en je beslissingen die je dagelijks neemt
passen op de onderlegger van Gods Wet. Als ons gedrag daarop is afgestemd, dan betekent dat veel
meer dan welk ander brandoffer dan ook. Want brandoffers zijn niet meer dan uiterlijkheden. Het
welzijn van mensen en het werken aan een Koninkrijk van vrede voor ieder mensenkind is
oneindig belangrijker dan uiterlijkheden, hoe mooi ook en hoe goed ook bedoeld. Jezus daagt ons
uit om daarvoor zelf verantwoordelijkheid te nemen en een keuze te maken.
Aan Christenen in het algemeen

In de brief aan de Hebreeën wordt Jezus’ betekenis nog eens onderstreept. Er wordt overigens
betwist of de brief aan de Hebreeën wel van Paulus is, omdat de schrijfstijl zo afwijkt van die van
andere brieven. En nog iets: wie zijn die Hebreeën eigenlijk? Het oude maar niet oorspronkelijke
opschrift: “Aan de Hebreeën” lijkt te betekenen: ‘gericht aan Christen geworden Joden.’ Maar
misschien zijn heidenchristenen bedoeld of Christenen in het algemeen. Dat is tot op vandaag
onduidelijk. Zo niet de inhoud, want Jezus wordt neergezet als hogepriester van al het goede dat
ons is toebedacht. De kracht van Jezus’ woorden is dat hij ons verantwoordelijk maakt voor het
doen ontstaan van een leefbare en oprechte wereld. Niet gaan zitten afwachten of God iets gaat
doen, maar zelf de handen uit de mouwen.
Woorden die eeuwen geleden werden opgeschreven, gaan nog altijd op. Niet omdat ze ons als een
keurslijf worden opgelegd door God, maar omdat we er voor kiezen om onze naaste als even
belangrijk te zien als onszelf. Tegen het slechte ingaan, dát aan de kaak stellen en het goede
volgen, is een keuze die je maken kunt.
Metfoor

De voorkant van het boekje brengt het, dankzij Fred, weer mooi in beeld:
Een vermenging van twee beelden: een oude stenen muur, als metafoor van de starre oude
wetgeving. Dit beeld vloeit over in een heel ander patroon, veel fijnmaziger, met vele
lichtpuntjes. Metafoor voor de nieuwe kijk op wetten en regels die Jezus biedt, speelser, minder
naar de letter, meer naar de geest.
Die schriftgeleerde kreeg van Jezus een compliment: hij had het echt begrepen en toonde zich
daardoor niet ver van het Koninkrijk. Mogen wij volgen.
Pianomuziek
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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.
Intenties die werden opgeschreven in het groene boek
Lied: 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,
aldoende liefde, recht –
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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: Liefde heeft geen longen

H.Oosterhuis/A.Oomen

Liefde heeft geen longen maar zij ademhaalt en zingt
en wat zij heeft gezongen klimt over steile hoogten. (2x)
Korte, lange, vlagen kussen,
zwermen zoenen noem je liefde
dat betonnen knoesten, twijgen, groen blad,
rooie wangen krijgen.
Maar ook harde noten kraken, stenen slijpen tot zij zingen,
stenen kloven tot zij stromen.
Maar ook cederhoven planten,
rozenperken in woestijnen noem je liefde.
Maar ook blinde ogen wenken, doden drenken noem ik liefde,
en de zon, met al zijn felle zachte stralen,
vuursteen tussen diamanten.
Liefde heeft niet één paar handen, geen paar voeten,
maar zij treedt je tot je wijn bent,
maar zij kneedt je voor elkaar tot daag’lijks brood.
Liefde heeft geen hart, geen schoot,
maar je wordt uit haar geboren tot je dood. (2x)
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Voorbede
Heer,
Laat ons een huis bouwen
waarin we ons veilig weten,
omdat U onze God bent
en wij uw volk, uw kinderen zijn.
Laat ons gaan bouwen
op de oude plek
waar wij uw kerk verdeelden
en onszelf
in dwalingen, kortzichtigheid en wrok.
Heer,
Geef dat wij ons bij onze leiders
die uit ons midden ooit gekozen zijn
ook veilig kunnen weten, wel behoed.
Laat aan hen zien
dat Gij hun God zijt, die van ons
en dat Gij niet uw mensen opgedeeld,
gesplitst hebt
in machtigen en minnen
in groten en nietigen.
Heer,
wij bidden voor uw kerk
en alle mensen die uw kerk zijn.
Die u behoedt, behoudt en nooit vergeet.
U bent met ons begonnen toen.
Toen, in uw eigen ruimte.
Wij vragen u
om in ons hart ruimte te maken
voor alle medeschepselen,
voor al wat ademt:
mensen, dieren, vogels.
Wij vragen u:
Laat ons met herscheppende kracht
en nieuwe ogen kijken
naar al wat groeit en vrucht draagt.
Wij vragen u
dat onze adem over wat werd toevertrouwd
levengevend mag blijken.
Dat wij het zout der aarde mogen zijn,
tot heelheid van de schepping,
genezing van elkaar.
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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: Die mij droeg

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal

Op.36, nr 5.
Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte.
En als ik krijsend viel
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon
op eigen kracht.
Slotwoord
We zijn aan het einde van de viering gekomen.
Vandaag ging het over Gods Koninkrijk en wat we misschien kunnen doen om dat Koninkrijk mee
te helpen vestigen. Laten we daarom goed luisteren naar elkaar en horen wat de ander je kan
zeggen of wat zij of hij van je vraagt. Niet boos worden op de ander, maar je naaste verstaan en
voor hem klaarstaan. Je naaste liefhebben als jezelf.
Een man en een vrouw waren 60 jaar getrouwd. Ze hadden al die jaren alles gedeeld, alles samen
besproken. Ze hadden geen geheimen voor elkaar, behalve dat de oude vrouw een schoenendoos
boven in de linnenkast bewaarde waar haar man nooit naar gevraagd, noch in gekeken had. Al die
jaren had hij niet aan die doos gedacht, totdat op een dag de vrouw ziek werd en de dokter zei dat
ze niet zou herstellen.
Omdat de man alles wilde regelen pakte hij de schoenendoos en bracht die bij zijn vrouw op bed.
Ze was het met hem eens dat het tijd werd dat hij wist wat er in zat. Toen hij hem openmaakt, vond
hij wat haakwerk en twee bundels bankbiljetten, samen goed voor € 25.000,=. Hij vroeg haar waar
dat vandaan kwam. Ze zei: “Toen we gingen trouwen vertelde mijn grootmoeder mij dat het
geheim van een goed huwelijk was om nooit ruzie te maken. Ze raadde mij aan om elke keer als ik
boos op jou zou worden rustig te blijven en een kleedje zou haken.”
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De man schoot vol en keek in de doos waar slechts twee kleedjes in lagen. Ze was in al die jaren
maar twee keer boos op hem geweest. Een gevoel van geluk overspoelde hem.
“Schat,” zei hij, “dat verklaart de twee kleedjes in de doos, maar hoe zit dat met al dat geld?” “Oh,”
zei ze, “dat heb ik verdiend met het verkopen van kleedjes.”
Laten we gaan, maar niet voordat we vragen om Gods onmisbare zegen.
Zegenbede

Zegen uit het dienstboek van de Abdij van Iona, Schotland

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.
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