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Dagthema: Het weefsel der mensheid 
 
Overweging 4 oktober – Bert van der Meer 
 
“… Paulus met een spiegel: “Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch …” 
 
Eerste lezing uit De Correspondent 
Tweede lezing uit 1 Korintiërs 
 
 
 
 Opening 
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. 
 
Lied   H.Oosterhuis/A.Oomen 
 
Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen toen wij in 
duisternis waren, in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten op de 
weg van de vrede.        (tweemaal te zingen) 
 
 
Welkom en Inleiding bij het thema 
“Weefsel der mensheid” 
Goeiemorgen, welkom in deze dienst van De Duif. Ik ben blij dat je er bent!~ 
We zenden uit via Zoom, niet voor het eerst, niet voor het laatst, maar deze keer werd het 
dinsdag pas duidelijk dat de dienst niet in de Duif zou plaatsvinden. En we geen live zang 
zouden hebben. Dus toen werd de dienst dinsdag ineens nogal wat anders. 
Wat bleef, was het thema dat ik al had uitgekozen, “Het weefsel der mensheid”. Die plechtige 
woorden komen niet van een 19e eeuwse boektitel, maar het is de titel van een grootse 
tekening die je op de voorkant van het boekje ziet staan. Deze pentekening is gemaakt door 
Carlijn Kingma voor De Correspondent. Carlijn heeft een opleiding gehad als architect en is 
cartograaf, kaartenmaker dus. Ze is verder erg belezen en heeft ook allerlei 
achtergrondliteratuur gebruikt om te komen tot het beeld van de tekening. Ze stond vorige 
week ook uitgebreid in NRC. 
Op de site van De Correspondent kun je een rondleiding krijgen door het kunstwerk. Daar 
gaan we een stukje van doen, straks, in de eerste lezing. 
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Wacht even. Een rondleiding door een kaart? Ja! Ze heeft een jaar aan de tekening gewerkt. 
Ze heeft die gebaseerd op het boek “De meeste mensen deugen” van Rutger Bregman, 
waarover ik een jaar geleden hier preekte, op 22 september 2019. Het boek is inmiddels meer 
dan 200.000 keer verkocht, het is vertaald in het Engels en lovend besproken door onder 
andere Yuval Noah Harari, de schrijver van “Sapiens”, u kent het wel, en Stephen Fry, de 
beroemde Engelse acteur die de hoofdrol speelde (Onno) in de verfilming van Mulisch’ boek 
“De ontdekking van de Hemel”.  
Ik ben wat uitbundig met andermans veren aan het pronken, ik weet het, maar ik ben 
enthousiast over dit boek. Dat wisten jullie al en nu hoor je het opnieuw. 
Carlijn Kingma heeft van dat grootse boek dus een tekening gemaakt, samen met de 
schrijver, Rutger Bregman. Daarin heeft ze de grote thema’s in het boek (samenwerking, 
uitvindingen, beschaving, de staat, religie, de rede, de pers, wetenschap) verbeeld in torens 
die niet statisch zijn maar organisch: ze groeien vanuit de verbanden die wij mensen 
aanbrengen. Sociale verbanden, want wij mensen zijn dóór en dóór sociale wezens. Oók in 
onze individualistische maatschappij. En dat is waar ik het vandaag met jullie over wil 
hebben: wat maakt ons tot gemeenschap? Hoe maak je een gemeenschap? Hoe hou je het 
goed?  
Ik heb daar een mooie lezing bij gevonden, natuurlijk van Paulus, die brieven schreef aan de 
eerste Christen-gemeenschappen. Waar het ook niet allemaal goed ging. Mensen namen 
elkaar de maat over de grootte van het geloof. Door wie je was gedoopt, wat je wel en niet 
mocht eten, of je wel of niet besneden was. We lezen straks wat Paulus daarover zei. 
Verder stuitte ik, bij het zoeken naar geschikte liederen, op het Onze Vader dat ik in de 
Paasviering van dit jaar gebruikt heb. Dat was destijds onze tweede Zoom-viering. Het is Baba 
Yetu, Onze Vader in Swahili, door een musical-school in Den Haag waar één van mijn 
collega’s in de Raad van Toezicht zit.  
Verder heb ik een aantal liederen gekozen van ons Duif-koor, want ook dat hoort bij onze 
gemeenschap. Ik wens ons een goede dienst 
 
Lied     H.Oosterhuis/A.Oomen 
Boek, jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven. 
In mijn letters staat geschreven 
dat alleen de geest doet leven. 
Licht en adem is de geest. 
Daarom ben ik neergeschreven:  
dat je zonder angst zult leven           
wat je leest. 
                                      
Boek, jij bent geleefd,               
zeg ons hoe te leven. 
Wou je leven met zovelen,                
hier op aarde, moet je delen:            
licht en adem, geld en goed.             
Wie maar leeft om meer te krijgen 
die zal sterven aan zijn eigen 
overvloed. 
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Boek, jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven. 
Mozes heeft de weg gewezen, 
hoor de woorden der profeten: 
licht en adem zal er zijn. 
Als je mens wordt zoals Jezus.           
Liefde als een mens aanwezig,    
wijn van liefde, brood des levens, zoals hij. 
 
Boek, jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven.- 
Niemand weet hoe jij moet leven, 
nergens staat het opgeschreven, 
liefde tegen liefdespijn, 
vriendschap tegen duizend vrezen,  
zoet dat bitter kan genezen, 
mens voor mensen, recht en vrede, 
licht en adem, heel veel leven, 
mag je zijn. 
 
Vrouw, waar is je broer?  
mens, waar is je zusje? 
‘t Meeste van een mensenleven 
wordt het minste opgeschreven:  
hoe zij trouw zijn aan elkaar. 
Lijden, sterven, liefde leren, 
zouden wij dat ook proberen, 
werd het waar. 
 
Lezing: Lokale gemeenschappen https://decorrespondent.nl/hetweefseldermensheid 
De lange periode van de Middeleeuwen wordt gekenmerkt door de fragmentatie van het 
politieke gezag. We kijken naar een moment waarop de grote, politieke macht van de kerk 
ten einde kwam. Mensen waren nog steeds diepreligieus, maar gingen zich lokaler 
organiseren, in kleinere gemeenschappen. 
Historicus Tine De Moor spreekt van een ‘stille revolutie’ van de elfde tot de dertiende eeuw. 
Steeds meer weidegronden werden toen gezamenlijk beheerd. Waterschappen en 
begijnhoven kwamen op. 
De afwezigheid van wetten en regels opgelegd door een centrale macht kan een positief 
effect hebben op lokale samenwerking en onderlinge relaties. Laten we dit wederom 
vergelijken met een organisme. Complexe systemen, een lichaam, maar ook een cultuur of 
de evolutie, worden over het algemeen sterker door enige mate van belasting of wanorde. 
 
Neem het effect van vaccinaties, training of vasten op een mensenlichaam. Het lichaam 
maakt antilichamen, spierweefsel en minder overtollige hormonen aan in reactie op deze 
stressoren. Het gaat zichzelf oververzekeren waardoor het vitaler wordt. Of in het geval van 
evolutie: zij die het best zijn aangepast aan de stressoren van de realiteit zullen vaker 
overleven en zich voortplanten. Zo wordt de populatie als geheel sterker. 
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Zoals het weefsel van een menselijk lichaam is ook het sociale weefsel van de mensheid 
gebaat bij enige mate van wanorde en stress. Bij het ontbreken van een opgelegde structuur 
is men geneigd sneller zelf naar een oplossing te zoeken. Complicatie scherpt de geest, 
schreef Ovidius al, ingenium mala saepe movent. 
Als we goed kijken naar deze periode van schijnbare chaos op de kaart, dan zien we dat er in 
werkelijkheid vangnetten en touwbruggen worden gemaakt. Er worden relaties 
aangeknoopt en verbonden gesloten 
Uit: Duiding/uitleg bij de kaart “Het weefsel der mensheid “ door de tekenaar, cartograaf 
Carlijn Kingma. Deze kaart is gebaseerd op het boek “De meeste mensen deugen” van Rutger 
Bregman. Het is ontstaan door een samenwerking tussen Carlijn Kingma, Rutger Bregman en 
online journalistiek platform De Correspondent. 
 
Lied       J. v. Opbergen/J. v.d. Velde 
Het woord van God tot hiertoe doorverteld 
is niet te hoog of veel te ver gegrepen. 
Het is niet door een vreemde opgesteld 
die ons met wet en orde af wil schepen. 
Het komt van iemand die ons kent en telt, 
een God die ons uit nood en dood wil slepen. 
Het komt van iemand die ons kent en telt, 
een God die ons uit nood en dood wil slepen. 
 
Hij wil dat wij elkaar tot leven zijn, 
de aarde maken tot een land van allen. 
Hij roept ons weg uit elke doodswoestijn, 
daar waar uit haat en hebzucht lijken vallen. 
Hij hoopt dat wij toch ooit zijn schepping zijn 
en niet zijn vreugde om de mens vergallen. 
Hij hoopt dat wij toch ooit zijn schepping zijn 
en niet zijn vreugde om de mens vergallen. 
 
Lezing uit 1 Korintiërs 3, 3-10 
Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u 
toch als ieder ander? Wanneer de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ en een ander: ‘Ik van Apollos,’ 
bent u dan niet als alle andere mensen? 
Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof 
hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, 
Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien.  
Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. 
Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond 
overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en 
u bent zijn akker. 
U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft 
opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen 
daarop voort  
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Overweging 
De lokale gemeenschappen waarover Carlijn vertelde in de eerste lezing, worden geplaatst 
in de 11e tot 13e eeuw. En bij “afwezigheid van gezag”. Dat mensen zich zelf gaan organiseren 
als er geen opgelegde structuur is. Voor mij staat organiseren gelijk aan 
verantwoordelijkheid nemen, leiderschap.  
Laten we ons even verdiepen in wat dat eigenlijk is, dat “mensen zich gaan organiseren”. Dat 
vereist een gedeeld, algemeen idee van de situatie en een gedeelde visie op de toekomst. En 
op de manier om daar te komen. Degenen die dat het beste verwoorden worden de leiders 
van de organisatie. Dat zijn degenen die vanuit hun eigen beleving plus een gevoelde 
verantwoordelijkheid voor het geheel steeds blijven zoeken naar de juiste woorden die 
weergeven wat de situatie is, wat de situatie vereist en wat de manier is om daar te komen. 
Dat vereist om te beginnen het vermogen om te luisteren, te reflecteren, in een kader 
zetten, te plaatsen in de traditie van de groep en het te verwoorden. 
En het vereist nog méér. Van de ‘volgers’ vereist het ook de wens om zich te laten kennen in 
die beschrijving, vanuit een gevoeld vertrouwen dat jijzelf gezien bent, dat er voor je 
gezorgd wordt. En vervolgens dat vertrouwen te geven aan de leiders die de visie van de 
groep verwoorden. En, voor de duidelijkheid: iedereen is volger op één of meer gebieden. Zo 
is bijvoorbeeld de leider in de voedselvoorziening van een gemeenschap immers volger als 
het gaat om het uitvoeren van rituelen. Dus iedereen moet in staat zijn om geleid te worden. 
Een aantal is daarnaast ook leider. 
Elke keer dat je je vertrouwen geeft en dat niet wordt beschaamd groeit je vertrouwen. En 
versterkt de band in de groep. Een sterke groep kan een hoop aan. Uitdagende projecten, 
moeilijke situaties. Omdat je gewend bent op elkaar te kunnen vertrouwen. 
Voor mijzelf was het moment dat ik écht verantwoordelijkheid ging voelen het moment dat 
we kinderen kregen. Dat een kind, en dan ook nog je eigen kind, van jou afhankelijk is, gaf 
me het gevoel dat het ertoe dééd wat ik van mijn leven maakte. Van “brood op de plank” tot 
opvoeden, en omdat je weet dat kinderen zich richten naar hoe je doet en niet wat je zegt, 
ook: bewust zijn van mijn eigen voorbeeldfunctie. Vanaf dat moment ben ik méér 
verantwoordelijkheid gaan nemen, in mijn werk en in nevenfuncties.  
Terug naar de groep, want daar hadden we het over. Elke groep kent ook momenten van 
crisis, waarop ieder van de groep kan twijfelen. En als de bindende kracht in de groep groot 
genoeg is, dan blijft de groep bij elkaar. En als de groep toch uit elkaar gaat, dan kun je de 
groep bij elkaar brengen in herinnering. Dat ervaren we het sterkst bij een reünie. Daar kun 
je de momenten van toen soms tastbaar terugbrengen. Je kijkt elkaar weer in de ogen en 
herkent elkaar, lacht net als vroeger.  
En je voelt je weer even zoals toen. 
De waarde van een sterke groep is dus groot, heel groot. Zo lang de groep bestaat krijg je 
erkenning, een plaats, mogelijkheden om je te ontwikkelen, een doel in je leven. En zelfs als 
de groep alleen nog bestaat in je herinnering kun je er kracht aan ontlenen. Dat is een 
weefsel der mensheid. 
In de tweede lezing, de brief van Paulus aan de Korintiërs, begint Paulus met een spiegel: 
“Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft 
u toch als ieder ander?” En dan denk ik: spot on, dat is precies de situatie die we hebben in 
Nederland in oktober 2020. We zijn Corona-moe, klagen over bestuurders die eerder hadden 
moeten ingrijpen, duidelijker moeten zijn, geen blad voor de mond nemen. Of juist wel als 
het een mondkapje is… 
En zolang we het over hen hebben kijken we niet naar onszelf. 
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Hij gaat verder. Er is verdeeldheid in Korinthe. De ene helft is gedoopt of gekerstend door 
Paulus, de ander door Apollos. En laten zich daarop voorstaan. Paulus antwoordt daarop met 
een metafoor: “Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien.” 
Wat zegt hij daar eigenlijk? Wat bedoelt hij met die “groei” die van God komt? 
Dat gaat over het doel in het leven van de gemeenschap in Korinthe. Dat gezamenlijke doel, 
waar ze samen naar op weg zijn, het geloof in God. Iedereen die wel eens een bedevaart 
heeft gedaan weet dat het niet om het doel gaat, maar om de weg. Die weg waarvan Jezus 
zei: “ik ben de weg, de waarheid en het leven” en geeft daarmee drie namen aan hetzelfde. 
Die weg, wie zijn daarbij? Dat is de groep, de gemeenschap. Dus …[pauze] … wat Paulus hier 
zegt is dat het niet gaat om wie wát doet in de groep maar dat het gebeurt. En dat dán de 
groep kan groeien in samenhang, in vertrouwen, in erkenning, tot bloei komen, in het 
plaats bieden aan iedereen. Aan het herkennen van God in de ander. Dat is, volgens mij, de 
groei die hier wordt bedoeld. Dat je in staat bent om over de individuele verschillen heen 
elkaar te zien, te herkennen, te erkennen. 
Ik heb deze lezingen niet zomaar uitgekozen, daar heb ik over nagedacht, zoals jullie dat 
ook van mij verwachten. De Duif is precies zo’n gemeenschap als ik schetste. Een levend 
organisme, zoals Carlijn dat laat zien in haar tekening. Struikelend op weg, zoals Paulus dat 
beschrijft. We twisten binnen de Duif alleen niet over doopsels of over wat je wel en niet mag 
eten, of hoe je je moet kleden, maar wel over de gevolgen van Corona voor onze vieringen 
en wie daarin het voortouw neemt. Dat zijn ónze uitdagingen. Maar ach, zoals Paulus al zei 
“het is niet belangrijk wie plant of begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien.”  
Verder vraagt de situatie waar we in zitten, bijna in een tweede lockdown, elke dag het 
nodige van ons. Praktisch betekent het voor iedereen het beperken van reizen en contacten, 
voor sommigen praktisch isolatie, voor enkelen ziekte met de angst dat het erger wordt. Het 
vervelende aan deze situatie is dat we niet de nabijheid kunnen ervaren die we normaal 
voelen, als we bij elkaar zijn in dezelfde ruimte, hetzelfde zien en horen, elkaar op de 
schouder kunnen kloppen ter bemoediging of ondersteuning. Ik mis dat, ik mis het samen.  
En ik weet dat óók in deze situatie onze band sterker kan worden als we lijntjes naar elkaar 
toegooien, de bruggen slaan uit de tekening van Carlijn, dat weefsel der mensheid weven.  
Dat we elkaar bemoedigen en doen leven. 
Moge het zo zijn 
 
Intermezzo van Louis van Dijk, ‘Hoop’ https://youtu.be/R82PhyJqivw 
Afgelopen vrijdag had ik pianoles. Ik speelde een stuk van Oscar Peterson en mijn leraar 
dacht daarop aan een nummer van Louis van Dijk dat paralellen had met dat stuk. Een 
minuut later had hij de partituur op zijn tablet getoverd. Hij speelde het voor en ik ga het de 
komende weken instuderen.  
Toen ik het later op Youtube beluisterde, in een versie die Louis van Dijk  zelf speelde bij 
Pauw, in 2018, vond ik dat ik deze wel in deze viering kon laten horen. Wat dat betreft maakt 
Zoom ook een hoop mogelijk. Hoop dus "#$%, dat was ook de titel van het stuk. 
Bij het maken van een dienst ga ik op zoek naar inspiratiebronnen en één daarvan was Louis 
van Dijk. Hij is in april van dit jaar overleden. Op de ‘compilatie van zijn afscheid’ op 
Zorgvlied, die je gewoon kunt bekijken op Youtube, speelt zijn broer piano. Hij speelt een 
variatie waarin herkenbare stukken zijn verwerkt van de stukken die Louis gespeeld heeft in 
zijn leven. Dat betrof natuurlijk veel muziek van Ramses Shaffy, eigen composities en aan 
het einde ook dit stuk. 
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Voorbeden 
Ik wil bidden voor degenen die zich helemaal thuis voelen in hun gemeenschap. Dat ze zich 
bewust zijn van hun gelukkige situatie en hun handen uitstrekken naar anderen, zodat de 
energie kan stromen. 
Ik wil bidden voor degenen die zich niet thuisvoelen in hun omgeving. Die het gevoel 
hebben te zijn tekortgedaan, ontheemd, een gevoel van rouw. Dat ze kracht mogen vinden 
als ze hun handen uitstrekken of hun ogen opslaan naar één van ons. 
Ik wil bidden voor degenen die geen gemeenschap hebben. Die zich alleen voelen, eenzaam.  
Dat ze zich geïnspireerd mogen voelen door de gedachte aan gemeenschap, vanuit verhalen 
van Paulus of de tekening van Carlijn. Of uit hun eigen herinnering kunnen putten, in de 
wetenschap dat ze nog steeds dezelfde mensen zijn. Dat er altijd hoop is, zoals we 
beluisterden. Hoop, al dan niet in klanken, want we zongen toch vaak “soms gaan we op de 
vleugels van een lied – en durven onze zwaartekracht vergeten”. 
 
Bij het Onze Vader 
In Onze Vader dat we zo gaan horen zitten op twee plaatsen teksten die premier Rutte 
uitsprak in maart/begin april van dit jaar en daardoor doet het wat gedateerd aan. Het bracht 
bij mij alleen óók het gevoel weer terug van saamhorigheid terug dat ik had, en velen met 
me, van de eerste Coronatijd. Ik heb er met tranen in mijn ogen naar zitten luisteren.  
En buiten dat is het een mooi lied dat met véél energie gezongen wordt! 
 
https://youtu.be/Bn7Xi0l87jg 
Baba Yetu (Swahili) 
Baba yetu, yetu uliye 
Mbinguni yetu, yetu amina! 
Baba yetu yetu uliye 
M jina lako e litukuzwe. 
Utupe leo chakula chetu 
Tunachohitaji, utusamehe 
Makosa yetu, hey! 
Kama nasi tunavyowasamehe 
Waliotukosea usitutie 
Katika majaribu, lakini 
Utuokoe, na yule, muovu e milele! 
 
Ufalme wako ufike utakalo 
Lifanyike duniani kama mbinguni. 
(Amina) 

Onze Vader 
Onze Vader, die in 
de Hemel zijt. Amen! 
Onze vader, 
Uw Naam worde geheiligd. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons 
onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving, maar 
verlos ons van het kwade. 
Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, 
op aarde zoals in de Hemel. 
(Amen) 

 
Mededelingen 

• Ingeborg Schenkels gaat volgende week voor in de dienst, op 11 oktober via Zoom  
• Zoals je hebt kunnen lezen in de mail van Liesbeth van zaterdag 2 oktober hebben 

Voorgangers en Bestuur besloten om de komende drie weken de vieringen 
uitsluitend via Zoom te doen, vanwege de oproep om het aantal reisbewegingen te 
beperken en het feit dat veel Duiven in de risicogroep vallen 

• Liturgievergadering. We gaan het weer doen, op de eerste maandag van de maand 
een liturgievergadering! Elke maandag als de sirene gaat is er Liturgievergadering. 
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Morgen niet in het Hemeltje, ivm Corona, maar via Zoom. De vergadering begint om 
20u en de koffie is klaar vanaf 19:45. Daar moet je alleen wel zelf voor zorgen "#$%.  
De Zoom-link komt via Liesbeth naar je toe. 

• Het werk van Carlijn is de bekijken via De Correspondent. Ik zal Liesbeth vragen jullie 
een link te sturen. Daar kun je ook een poster bestellen van het werk. 

 
Slotlied        H.Oosterhuis / A.Oomen 
VAN VANDAAG EN MORGEN 
 
  1.       2. 
Geen taal die Hem vertaalt,    Het meeste gaat voorbij, 
geen lied dat bij Hem haalt,    maar meer en meer wordt Hij 
geen god aan Hem gewaagd.    de toekomst die ons wacht. 
Zijn handen spelen in    Bij Hem is geen verraad, 
op ieder nieuw begin,     Hij zelf heeft ons gemaakt, 
geen ander die ons draagt.    Hij peilt en proeft ons hart. 
Die in de stilte sprak,     Wij leven maar niet echt, 
het noodlot onderbrak    zijn land van rust en recht 
en baande nieuwe wegen.    aanschouwen wij van verre. 
Hij is nog niet verstomd,    Woestijn is om ons heen 
Hij zoekt naar ons, Hij komt    en allen, één voor één,  
in mens na mens ons tegen.    vervreemden, vallen, sterven 
 
       

3. 
    Als alles is volbracht 
    zal Hij voor ons een stad 
    van brood en spelen zijn. 
    De stok die ons regeert, 
    de bek die ons kleineert, 
    de dood zal niet meer zijn. 
    Doorschenen van zijn licht, 
    doorschijnend ons gezicht, 
    voltooid is ons verleden. 
    Wensdromen worden waar, 
    wij spreken met elkaar 
    een taal van hoop en vrede. 
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Zegen 
Aan het einde van deze viering wil ik de Zegen vragen voor jou en al je dierbaren, met deze 
woorden:  
De Eeuwige zij voor je om je de weg te wijzen 

De Eeuwige zij achter je om je in de armen te sluiten en je te beschermen tegen gevaar 

De Eeuwige zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen 

De Eeuwige zij in je om je te troosten als je verdriet hebt 

Hij omgeve je als een beschermende muur als anderen over je heen vallen 

De eeuwige zij boven je om je te zegenen 
 
Zo zegene je de Eeuwige vandaag en alle dagen van je leven 

 
 
 
 
 
 
 


