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Dagthema: God 9.0 
 

Overweging 25 oktober – Jan Meijer 
 

“… Van testament 10.0 zijn wij de executeur testamentair voor de toekomst van de aarde en ieder 
wezen dat daarop leeft.  …” 
 

Eerste lezing uit Deuteronomium  

Tweede lezing uit 2 Korinthiers 

Derde lezing uit Het Nieuwe boek van God van Aart van Wijk 

Openingsgedachte       
Wij zijn bij elkaar om ons hart  
open te stellen voor elkaar. 
Om één te zijn van velen 
die één zijn met elkaar. 
Christen, Islamiet, Boeddhist,  
Jood, Hindoe, Atheïst. 
Wij stellen ons open voor 
iedereen die op ons pad komt. 
Fysiek of digitaal.  
Wij geloven en hopen 
met een open blik, 
geopende armen. 
Met een warm hart 
en een open, liefdevolle geest. 
Nu en alle dagen hierna. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TESKPpfilTs   
Lied  Om liefde gaan wij een leven   
Huub Oosterhuis / Herman Rouw 
Om liefde gaan wij een leven, 
zeilen wij over de zee, 
vliegen wij langs de hemel, 
om liefde gaan wij een leven 
met licht en met donker mee. 
Vogeltje van de bergen 
wat zwoeg je dapper voort ? 
Om wat ik uit de verte 
van liefde heb gehoord. 
 
Om liefde gaan wij een leven, 
graven diep in de nacht, 
kruipen wij onder de hemel 
om liefde gaan wij een leven 
om weten en stille kracht. 
Mensje, één van de velen 
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waar snelt je voetstap heen? 
Waar is te vinden dat ene, 
daar snellen mijn voeten heen. 
 
Om iemand gaan wij een leven, 
wagen wij dood na dood, 
zwerven de verste wegen 
om jou, op hoop van zegen, 
mijn liefde, mijn reisgenoot. 
Dalen van zwarte aarde, 
bergen van hemelsblauw, 
om alles ga ik dit leven 
om alles of niets met jou. 
 
Welkom en inleiding 
Welkom om één te zijn van velen die één zijn met elkaar. 
Zoals in de openingsgedachte staat. Welkom voor iedereen die nu op ons pad komt. Welkom 
in Zoom en welkom in de kerk. 
Fijn dat je er bent en dat je op deze ochtend een uur van bezinning met elkaar wil delen.                                                                        
Een moment van bezinning waarbij iedereen welkom is omdat we contact met elkaar nodig 
hebben om met elkaar constructief te blijven.  
Vandaag hebben we een Zoomviering in de Duif. Een nieuw experiment met mijzelf 
ingezoomd en Erwin als enige Host in de Duif. We proberen wat nieuwe dingen uit om de 
Zoomviering ook in de Duif tot haar recht te laten komen.                                                                     
Ons groeiproces van gemeenschap zijn, passend in de huidige tijd van de maatregelen rond 
Corona. Het gebouw De Duif blijven zien als sociale ontmoetingsplaats is de reden dat ik hier 
met mijn scherm sta in plaats van thuis. Dus ook een welkom voor de kerk.  
Fijn dat je hier staat! 
 
Het thema God 9.0 komt van een boek dat ik bestelde omdat de titel mij nieuwsgierig 
maakte. Dat doe ik met meer titels over mensen, god, liefde en kansen.                                                              
Uit één van die boeken is de derde lezing. Dat boek heeft als titel “Het nieuwe boek van 
God.” Van Aart van Wijk. Met als subtitel “Een testament over de liefde.”                                                        
Een hedendaagse kijk op liefde is God. 
                                                  
In de eerste lezing uit het oude testament lezen we over de Heer, jullie God van de regels.                                                                        
In de tweede lezing uit het nieuwe testament lezen we over de God van het goede nieuws. 
En in de derde lezing lezen we over God als universele liefde ..  
Het is voor mij een reis door boeken en door de tijd.  
Geïnspireerd door de subtitel van het boek van Aart van Wijk “Een testament van liefde.”                                                                        
Welk testament. Het nieuwste testament? Hoe ging dat destijds met de komst van het nieuwe 
testament. Zonder slag of stoot? Is het oude testament er wel gekomen zonder slag of stoot.               
Hoe zou dat gaan als we het nieuwste testament van de liefde en zorg voor elkaar en de 
aarde zelf actief gaan samenstellen? 
 
De andere zes Inspirerende tekstlezingen over liefde, moed, de liefde, samen, trouw en 
levenskracht worden gezongen. Bij het zoeken heb ik films gevonden waarvan de tekst 
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meeloopt met de film.  Behalve bij die van Stef Bos.                                                                           
Maar die wordt schitterend geïllustreerd met zandtekeningen door een kunstenaar die dat 
met zijn handen maakt. We wensen elkaar vandaag een inspirerend moment in de viering en 
hopelijk inspiratie door deze viering. Dat we geïnspireerd mogen raken door een woord, een 
gebaar, een beeld of een lied om nu met elkaar een andere draad op te pakken dan die van 
vroeger.  
Daar hebben we kracht voor nodig en daar wil ik om vragen in dit gebed. 
 
Gebed om kracht 
Er is een kracht die geest is en leven, 
licht en waarheid en grenzeloze ruimte. 
Zij omvat alle activiteit en verlangen, 
alle geuren en smaken. 
Deze kracht is het die het hele universum ontvouwt 
en in stilte alles lief heeft. 
Laat die kracht die in ons hart wonen. Amen 
 
https://youtu.be/sTmldk0I3t0    
Lied            Mens durf te leven     Dirk Witte/ Ramses Shaffy                            
 Je leeft maar heel kort, 
Maar een enkele keer. 
En als je straks anders wilt kun je niet meer. 
Mens, durf te leven. 
Vraag niet elke dag, 
van je korte bestaan. 
Hoe hebben m'n pa en mijn grootpa heeft gedaan. 
Hoe doet "t m'n neef of hoe doet "t m'n vriend. 
En wie weet hoe of dat dan de buurman weer vindt. 
En wat heeft het fatsoen voor geschreven. 
Mens, durf te leven. 
 
De mensen bepalen de kleur van je das, 
De vorm van je hoed, 
En de snip van je jas. 
En van je leven. 
 
Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan. 
En ze roepen o foei als je even blijft staan. 
Ze kiezen je toekomst, ze kiezen je werk. 
En ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk, 
En wat je aan de armen moet geven. 
Mens, is dat leven ? 
 
De mensen ze schrijven je leefregels voor, 
Ze geven je raad en ze roepen in koor : 
Zo, moet je leven. 
Met die mag je omgaan, 
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Maar die mag je om gaan maar Die is te min. 
En die moet je trouwen al heb je geen zin. 
En daar moet je wonen dat eist je fatsoen. 
En je wordt genegeerd als je "˜t anders zou doen. 
Alsof je iets ergs had misdreven. 
Mens, is dat leven ? 
 
Het leven is heerlijk, 
Het leven is mooi. 
Maar vlieg uit in de lucht, 
En kruip niet in een kooi. 
Mens, durf te leven. 
 
Met je kop in de hoogte, 
En neus in de wind. 
En lap aan je laars 
hoe een ander het vindt. 
Houd een hart vol van warmte, 
En van liefde in je borst. 
Maar wees op je vierkante meter een vorst. 
Wat je zoekt kan geen ander je geven. 
Mens, durf te leven. 
Mens, durf te leven 
  
Eerste Lezing        Deuteronomium 6 1-3 
Nu ga ik jullie vertellen aan welke wetten en regels jullie je moeten houden.                                                                                            
De Heer, jullie God, heeft gezegd dat ik die aan jullie moet leren.                                                                                                         
Straks wonen jullie in het land aan de overkant van de Jordaan. Dan moeten jullie je aan 
alle regels houden.  Houd je aan de regels die ik jullie geef.  Zo laat je zien dat je eerbied 
hebt voor de Heer, jullie God. En dan zullen jullie gelukkig zijn, je hele leven lang.                                      
Dat geldt niet alleen voor jullie, maar ook voor jullie kinderen en kleinkinderen.                                                                                               
Luister dus goed, Israëlieten, en houd je aan Gods regels. Dan zullen jullie gelukkig zijn in 
het land dat de Heer, jullie God, aan jullie beloofd heeft.                                                                                            
Het land waar iedereen altijd meer dan genoeg te eten en te drinken heeft.                                                                                                    
En dan zullen jullie een groot volk worden. 
 
Tweede lezing  2 Korinthiers 5 17-20 
Iedereen die bij Christus hoort, hoort bij het nieuwe leven. De oude tijd is voorbij, de nieuwe 
tijd is gekomen. Daar heeft God voor gezorgd.                                                                               
God heeft ervoor gezorgd dat het weer goed is tussen hem en ons, dankzij Christus.                                                                                     
En hij heeft mij de opdracht gegeven om dat goede nieuws aan iedereen te vertellen.                                                                                            
God heeft ervoor gezorgd dat het goed kan komen tussen hem en heel de wereld.                                                                                        
Want iedereen die bij Christus hoort, krijgt vergeving van zijn zonden.  
God wil dat wij het goede nieuws doorgeven.  
Ik ben de boodschapper van Christus.  
Via mij spreekt God tegen jullie.  
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En namens Christus vraag ik jullie dringend: Neem de vrede die God ons aanbiedt, dankbaar 
aan. En neem de liefde die God is dankbaar aan.  
https://youtu.be/L18MA21cjpY   
Lied       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 zal meer dichten 
als de liefde niet bestond 
***Nergens zouden bloemen staan 
en de aarde zal verkleuren 
overal gesloten deuren 
en de klok zal niet meer slaan 
***Als de liefde niet bestond 
dan was heel de vrijerij bedorven 
de wereld was gauw uitgestorven 
als de liefde niet bestond 
***Als de liefde niet bestond 
zal de zon niet langer stralen 
de wind zal niet meer ademhalen 
als de liefde niet bestond 
***Geen appel zal 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 mijn adem zal bevriezen             
als ik je liefde zou verliezen  
er is geen liefde zonder jou 
 
Derde lezing   uit Het Nieuwe boek van God van Aart van Wijk 
Wees niet langer de slaaf van geld, goed, gedachten, emoties en andere illusies.                                                                                      
Liefde is de enige waarheid. Creëer met elkaar een wereld die wel in balans is, inclusief een 
nieuw liefdevol geldelijk ruilmiddel dat mensen verbindt. Behoud het goede van het oude, 
en benut de kansen van het nieuwe.                                                                                                              
En als je twijfelt, stel dan die ene vraag: “ Wat zou liefde doen” 
Liefde is de overgave zegt de Islam. Liefde is de weg, de waarheid en het leven zegt het 
Christendom. Liefde is de Boeddha-natuur en het Krishna-bewustzijn. Liefde is universeel. 
Maar bovenal zichzelf. Zij is naamloos, vormloos en redeloos.                                                               
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Zij is een groot mysterie, een uitdaging en de enige kans op een betere wereld , een betere 
aarde en een betere samenleving. 
 
Overweging 
De subtitel van het boek God 9.0 is:  “De groeikansen van het Christendom”. Van die subtitel 
alleen al wordt ik al vrolijk.   
 In de verte hoor ik gemompel van het Ja Maar volk, maar dat is vandaag te ver weg om te 
horen wat ze zeggen en anders wil ik het vandaag nog niet horen. We gaan steeds voor de 
kansen. 
Ik kijk naar mijn stapel andere boeken, met de volgende titels waardoor ik ben getriggerd. 
. 
“Een aap die kan blozen” over het unieke van de mens.  
“Hallo witte mensen” in het kader van het debat over racisme en uitsluiting.                                                                                                                 
“Wandelen over water” Over Bijbelse beelden en hun geheim. 
“Kleine theologie voor leken en gelovigen” Over de relatie van Godsdienst met God.                                                
En daardoor over de relatie van God met onze godsdienst.                      
“Het nieuwe boek van God” Een testament van liefde. 
En dat testament brengt mij terug bij de vragen die regelmatig bij mij opkomen.                                                                                       
Hebben wij geen profeten, zoals in het oude testament? Hebben wij geen apostelen, zoals in 
het nieuwe testament? 
Waarom hebben wij in deze tijd geen gezamenlijke boodschap? Geen actueel en levend 
testament? Ruimte genoeg in “the cloud.” Voor nu en in de toekomst. 
 
Het oude testament bestrijkt een periode van 4000 jaar en dat is er met veel gedoe en 
meningsverschillen toch gekomen. 
Het nieuwe testament bestrijkt een periode van ruim 100 jaar en is er uiteindelijk ook met 
veel gedoe en meningsverschillen toch gekomen.                                                                                                                   
Er zijn nog steeds orthodoxe geloven die het nog steeds niet eens zijn met het nieuwe 
testament. Naast de ongelovigen in deze tijd.  
 
Als er een nieuwer testament zou komen, bijvoorbeeld één met de werktitel testament 10.0 
zal dat waarschijnlijk ook een hoop gedoe en meningsverschillen geven.                                                                                        
Misschien omdat overeenkomsten over het algemeen minder aandacht krijgen dan 
verschillen en dat die verschillen ons eerder doen reageren dan de overeenkomsten. In ieder 
geval in de Media. 
Dus zullen we beter ons best moeten doen en het daarnaast niet alleen aan de jonge 
generatie mogen overlaten. We hebben elkaars steun hard nodig. 
We zullen we meer energie en liefde moeten besteden aan onze overeenkomsten en energie 
moeten weghalen bij alle verschillen en de opwinding daarover. 
 
Voor mijzelf heb ik de testamenten met elkaar vergeleken. en Daarbij kom ik in alle 
globaliteit ( what’s in a name?) tot het volgende globale ( in alle betekenissen van het woord) 
resultaat voor een aanzet van een testament 10.0 als werktitel. 
 
Deze conclusies wil ik aan jullie voorleggen: 
*Het oude testament is van oorsprong in het Hebreeuws en het Aramees, het nieuwe in het 
Grieks. 10.0 kan in het Engels. 
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*In het oude testament kiest God één volk, in het nieuwe is de Geest wereldwijd.                                                                                                
In 10.0 regeert zorg en liefde wereldwijd. 
*In het oude testament ligt de nadruk op de wet in het nieuwe op het evangelie.                                                                                       
In 10.0 ligt de nadruk op moraliteit, de zorg en liefde. 
* In het oude testament is het de voorspelling van  de komst van de messias, in het nieuwe 
testament is het de komst van Jezus als de Messias.                                                                                     
Van testament 10.0 zijn wij de executeur testamentair voor de toekomst van de aarde en 
ieder wezen dat daarop leeft.   
 
Het testament 10.0 zou moeten gaan over universele zorg, universele liefde en universele 
moraliteit. En al die puzzelstukjes zijn los van elkaar wel aanwezig en maar er zal een hoop 
gedoe en inspanningen voor nodig zijn om er één plaatje van te maken. 
Maar het moet ergens beginnen als we niet willen toestaan dat al hetgeen dat we niet willen 
iedere keer toch stapje voor stapje opschuift. Die periode willen we niet meer terug.                                            
Dan zullen de goedwillenden met elkaar een front moeten maken. 
Waarbij ieder mens van goede wil bijdraagt. Wie of wat die mens ook is, wat diens 
achtergrond, geloof, volk, afkomst of overtuiging ook is. Kortom Duiven 10.0                                       
Dan weten we samen alles en zit het goddelijke in ons in plaats van in google, die nu 
pretendeert God te zijn, die alles weet en alles mag beslissen vandaar de afbeelding van de 
mobiele telefoon in het klein naast de verbeelding van God 9.0 
Een front voor een wereldwijde beweging waarbij we met ons allen de klappen opvangen en 
niet alleen de jeugd. 
Dat front begint met één individu die verbinding zoekt met een ander individu op zoek naar 
overeenkomsten. 
 
Dat begint dus bij jezelf. Ik citeer uit het nieuwe boek van God: 
“Keer naar binnen, ga naar jouw hart en ontdek de hemelse wetten en regels van de liefde.                                                                    
Wees liefde dat is onze boodschap naar ons zelf en naar elkaar.  
Hoe je ook in het leven staat.” Tot zover het citaat.  WIJ, als  goedwillenden zullen met dat 
testament de samenleving met elkaar vorm kunnen geven door na te denken, met elkaar te 
spreken en het samen uit te voeren. In woord en daad naar testament 10.0 . Voor ons een 
plek in The Cloud. Moge dat zo zijn 
 
https://youtu.be/Rah_22wx4cQ  
Lied      Kan het niet alleen               Stef Bos 
Ik kan bergen verzetten. 
Kan grenzen verleggen. 
Kan de tijd laten stilstaan, verliezen en doorgaan. 
Ik kan de liefde verklaren. 
Kan de hemel beloven. 
En ik kan tegen de stroming in de toekomst geloven. 
Maar ik kan het niet alleen. 
Ik kan het niet alleen. 
Ik kan het niet alleen. 
Ik kan het niet alleen. 
***Ik kan de sterren laten vallen. 
Kan het water laten branden. 



 

 
   pag. 8 

  
 © 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.  
 

 

En ik kan stap voor stap de wereld veranderen. 
Maar ik kan het niet alleen. 
Ik kan het niet alleen. 
Ik kan het niet alleen. 
Ik kan het niet alleen. 
***En ik kan het donker verlichten. 
Kan jouw leiden door de nacht. 
En ik kan mijzelf overwinnen. 
Beter worden dan ik dacht. 
***Kan de zwaarte van jouw schouders laten vallen. 
En tegen de verdrukking in, dwars door alles heen. 
De hemel op aarde laten zien. 
***En ik kan de tijd laten stilstaan, kan verliezen en doorgaan, 
Met vallen en opstaan. 
Van vooraf aan beginnen. 
De sterren van de hemel zingen. 
Het water laten branden. 
De wereld veranderen. 
Maar ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen…Ik kan het niet alleen…Ik kan het niet 
alleen…Ik kan het niet alleen. 
 
Geloofsbelijdenis                                                                                    
Ik voel onze zorgplicht. 
Voor elkaar en de aarde. 
Ik erken dat we onze 
leefwijze moeten aansluiten. 
op het milieu en de natuur  
Ik besef ons gebrek aan samen 
omdat het niet alleen kan. 
Ik zie de macht van samen, 
aan mijn kant en jouw kant. 
Ik weet dat er moed voor nodig is  
om barrières te doorbreken. 
Ik geloof in de vrijheid, 
in de vrede voor de mens. 
Ik geloof dat er één liefde is, 
die de kracht van samen grootser maakt. 
Ik geloof, dat Jezus ons duidelijk heeft 
gemaakt hoe elkaar te behoeden en doen leven. 
Ik geloof in het goddelijke in jou en mij. 
En dat we dat in elkaar kunnen oproepen. 
Ik geloof in de Onnoembare met de vele namen 
die voor jou en voor mij liefde is.  Amen 
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Nodiging tot het delen van intenties 
 
Voor Henk Kemper die vrijdag alle noodzakelijke onderzoeken heeft gehad om zeker te 
weten wat de status is. Om verdere behandeling te bepalen. We bidden voor een gunstige 
uitslag. 
 
Voor Brian Hickey een zachtaardig mens die op de bijeenkomsten met de Blije Buren piano 
voor ons speelde. Liesbeth en ik hebben, gezien de Corona maatregelen online afscheid 
mogen nemen en hebben op afstand uit Amerika, Ierland en Nederland zijn leven van 
dichterbij mogen horen van zijn zoon, dochter, broers en zus en een vroeger bandlid. Hij was 
een musicus in hart en nieren en een warmhartig mens. We bidden voor zijn zielsrust.  
 
Voor iedereen die de moed soms in de schoenen zakt als nieuwe Corona maatregelen het 
leven moeilijker of eenzamer maken. We bidden om verandering. 
 
Voor de gezondheid van ons allemaal. We bidden om solidariteit 
 
Het volgende lied spreekt over trouw en een onvergankelijk testament en handvest van 
ontferming over elkaar en de aarde. 
https://youtu.be/TEMUsV5CoKU  
Lied    H.Oosterhuis/A.Oomen 
Die chaos schiep tot mensenland, 
die mensen riep tot zinsverband. 
Hij schreef ons tot bescherming, zijn handvest van ontferming. 
Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 
Schrift die mensen-oorsprong schrijft. Woord dat trouw blijft. 
 
Dat boek waarin getekend staan:  
gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde, hun overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft. Licht dat aanblijft. 
 
Zijn onverganklijk testament: dat Hij ons in de dood nog kent. 
De dagen van ons leven, ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft.Naam die trouw blijft. 
 
Gebed                                                                                                            
Wij bidden om een wereld waarin met elkaar meegeleefd wordt, 
waarin mensen alle mensen tot steun zijn en elkaar behoeden. 
 
Wij bidden om een tijd dat redelijk inzicht en “samen” het altijd wint,  
en de liefde voor elkaar boven ideologieën gaat. 
Wij bidden om geloof, in een rechtvaardig leven op aarde                                                                   
en een zorgzaam omgaan met de aarde. 
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Wij bidden om eensgezindheid om mensen in nood te helpen 
en de samenwerking die daarvoor nodig is. 
Wij bidden samen met de woorden die als volgt gaan: 
 
Eeuwige, alom aanwezig. 
Laat uw geest bij ons blijven, 
in ere worden gehouden 
en de overhand hebben.  
Ook in deze wereld  
waarvoor wij de zorgplicht hebben. 
Houd ons weg van verkeerd handelen. 
Breng ons dagelijks het goede. 
Vergeef ons en laat ons elkaar vergeven 
Laat ons voor elkaar zorgen  
met de kracht van uw geest. 
Overal en voor altijd. 
Amen 
 
Mededelingen 
Bert van der Meer gaat volgende week voor met een Zoomviering. 
O.a: De collecteschaal is hier aanwezig en staat bij de uitgang, 
Voor uw bijdrage na afloop van de viering bedanken wij iedereen. We hebben ook een 
digitale collecteschaal die gevuld kan worden door storting op IBAN  NL20RABO 0173 629 792 
tnv Stichting de Duif en zijn daar ook dankbaar voor in deze voor iedereen moeilijke tijden. 
 
Een strijdvaardig lied dat geen strijdlied is maar een levenslied en een lied van bemoediging 
en ook weer tijdloos en daarmee actueel voor deze tijd. 
https://youtu.be/HThgAQksAjI   
Slotlied Zing, Vecht, huil, bid     Ramses Shaffy 
Voor degene in een schuilhoek achter glas 
Voor degene met de dichtbeslagen ramen 
Voor degene die dacht dat ie alleen was 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
Voor degene met 't dichtgeslagen boek 
Voor degene met de snel vergeten namen 
Voor degene die 't vruchteloze zoeken 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 4x 
Niet zonder ons 
 
Voor degene met de slapeloze nacht 
Voor degene die 't geluk niet kan beamen 
Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
Voor degene met z'n mateloze trots 
In z'n risicoloze hoge toren 
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Op z'n risicoloze hoge rots 
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 4x 
Niet zonder ons 
 
Voor degene met 't open gezicht 
Voor degene met 't naakte lichaam 
Voor degene in 't witte licht 
Voor degene die weet, we komen samen 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 4x 
Niet zonder ons  Niet zonder ons 
 
Zegenbede 
Wij vragen om deze zegen: 
Gezegend je dromen van een betere wereld.  
Gezegend je bijdrage daaraan. 
Gezegend je hand die goed doet.  
Gezegend je mond die geluk wenst.  
Gezegend je voet op de weg naar recht en vrede.  
Gezegend je hart vol van mededogen 
Gezegend je geloof 
in jezelf, de ander en die Ene. 
Gezegend je liefde 
voor jezelf, de ander en die Ene. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


