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Dagthema: We zijn verbonden 
 
Overweging 6 december – Bert van der Meer 
 
“…een dag als duizend jaar. En wees je bewust dat jouw leven een onderdeel is van de 
geschiedenis van je familie, je volk, je land, de mensheid. Drie keer een boodschap …” 
 
Eerste lezing uit Jesaja 
Tweede lezing uit Petrus 
Derde lezing uit Johannes 
 
Opening        
Wij komen samen om ons te voeden aan de bron 
waaruit het leven ontspruit. 
Wij komen samen om de liefdevolle energie te 
delen 
waaruit het leven wordt gevoed. 
Wij delen in de kracht en gloed van al wat leeft. 
In de naam van de Eeuwige  
ontvangen we nieuw licht in onze ogen. 
Amen. 
 
Dit ene weten wij      H.Roland Holst / Tom Löwenthal 
Dit ene weten wij 
en aan dit een houden wij ons vast in  
de duistere uren. 
Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren 
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen 
 
Welkom en inleiding 
Welkom in de viering van 6 december 2020. Wat 
ben ik blij dat je er bent! Het is vandaag 
natuurlijk de verjaardag van Sinterklaas. Wij 
hebben dat gisteravond uitbundig gevierd in 
huiselijke kring, met pakjes uit het hele land. 
Alleen: niet iedereen vierde Sinterklaas. Sommigen omdat ze het al jaren niet doen, anderen 
omdat de viering door de Corona maatregelen té lastig is geworden. Veel vrienden zoeken 
elkaar in deze tijd niet meer lijfelijk op voor een avondje. Onverstandig en ingewikkeld. 
Daardoor kan ons een gevoel bekruipen van leegte, van eenzaamheid, betekenisloosheid 
zelfs. En dan … is het tijd voor een verhaal. Een verhaal over hoop, dat begint met “weet je 
nog”, of “lang geleden”. Het is de behoefte aan een deur die opengaat naar het licht, naar 
een wereld vol mogelijkheden, naar hoop. 
We zijn vandaag op weg naar Kerstmis, de tweede zondag alweer. We zijn in de beloftevolle 
tijd van de Advent, waarin we ons voorbereiden op Kerstmis. Zo direct steken we de tweede 
kaars aan van de kerstkrans om te markeren dat we halverwege zijn om te staan in licht. Dat 
is het thema van de Advent- en Kerstserie. Onstuitbaar vrij, zo licht als gij. 
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Dat is het grote verhaal dat we vertellen. Opnieuw geboren worden. En waar Helma en Marc 
vorige week vertelden over “gewenst zijn” ga ik het vandaag hebben over verbonden zijn met 
elkaar. Dat doe ik niet alleen; Liesbeth verzorgde het boekje en de uitnodiging, in de studio 
in Haarlem zit Erwin Uiterwijk achter de knoppen, Natalie doet het gevaarlijke werk van het 
aansteken van de kaarsen in de adventskrans en jij… bent erbij als getuige van het licht. Dat 
is een stukje Johannes evangelie, het begin. We lezen vandaag óók uit Johannes. 
We gaan het vandaag dus hebben over verbondenheid en hebben lezingen uit Jesaja met een 
visioen voor Israël. We lezen uit de tweede brief van Petrus over het perspectief van onze 
hoop. En uit Johannes, over de vragen die aan Johannes de Doper worden gesteld als hij 
staat te dopen in de Jordaan. Wat ik vandaag wil proberen is een lijntje te trekken door al die 
verhalen, de lijn van hoop die ons verbindt, om uit te komen bij ons, hier, in de Duif-viering 
van vandaag. Ik wens ons een goede dienst. 
We gaan nu de tweede kaars van de adventskrans aansteken en daarvoor schakelen we over 
naar de “studio” in Haarlem. 
 
Lezing Jesaja 40,1-11  
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat 
haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor 
haar zonden uit de hand van de Eeuwige heeft ontvangen. 
Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de Eeuwige een weg door de woestijn, effen in de wildernis 
een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, 
laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Eeuwige zal 
zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Eeuwige heeft gesproken!’ 
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’  En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?  
 
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt 
wanneer de adem van de Eeuwige erover blaast.  Ja, als gras is dit volk.’  Het gras verdort en 
de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. 
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode 
Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet.  
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ Ziehier God, de Eeuwige! Hij komt met 
kracht, zijn arm zal heersen. 
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder weidt hij zijn 
kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien. 
 
Lied       H.Oosterhuis / A.Oomen 
STAAN IN LICHT 
 Waarom wanneer uit welke luchtlaag, 
uit hoe diep luchtledig werden wij 
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jij- 
kant 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. 
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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. 
 
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. 
 
2 Petrus 3,8-18  
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één 
dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van 
zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat 
iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. 
 
Lied        H.Oosterhuis/A.Oomen 
Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven, 
sprekend nabij, de stilte verwacht U. 
Mensen bestaan U, zien en beleven U. 
Mensen van vlees, van licht en gesteente, 
hard en van bloed, een vloed niet te stelpen, 
mensen uw volk, uw stad hier op aarde. 
Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken. 
Adem ons open, maak ons uw aarde, 
uw nieuwe hemel, vrede op aarde. 
 
Johannes 1,19-28 
Dit is de getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten 
naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ Hij gaf zonder aarzelen antwoord en 
verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de Messias.’ Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij 
zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. ‘Maar wie bent u dan?’ 
vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben 
– wie zegt u zelf dat u bent?’ Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de 
weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ De afgevaardigden die uit de kring 
van de farizeeën kwamen, vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de Messias bent, 
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en ook niet Elia of de profeet?’ ‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw 
midden is iemand die u niet kent, hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de 
riemen van zijn sandalen los te maken.’ Dit gebeurde in Bethanië, aan de overkant van de 
Jordaan, waar Johannes doopte. 
 
Overweging 
Ik had er genoeg van, van thuiswerken. Wekenlang ging ik ’s-Ochtends rond 9 uur naar de 
zolderkamer, achter mijn computer zitten om de mails door te werken die ik gekregen had, 
het werk te doen waar ik voor betaald werd door mijn klanten. Soms maakte ik tussen de 
middag een wandelingetje, vaker werkte ik door of nam pas heel laat pauze omdat ik vond 
dat ik nog niet genoeg gedaan had. En ondanks dat kwam er steeds minder werk uit mijn 
handen. 
Allengs raakte ik makkelijker afgeleid,  zeker ’s-middags rond een uur of vier. Dan kon ik de 
energie niet meer opbrengen voor een eindsprintje en een mooi lijstje voor morgen, laat 
staan de verloren tijd ’s-Avonds inhalen. En dat werd niet minder….  
Ik moest eerst voor mezelf erkennen dat dit een probleem werd. Dat ik niet sterk en 
onverstoorbaar kon doorgaan, zoals in een jongensboek. Ik praatte erover met Marian en dat 
hielp. Vanaf dat moment, een paar weken geleden nu, heb ik me voorgenomen om een 
strakker werkritme aan te houden, waarbij ik tussendoor en na werktijd ook rust heb. En een 
paar keer per week naar mijn (behoorlijk lege) kantoor in Amsterdam te gaan, omdat ik er 
van opbloei dat ik mensen om me heen heb voor overleg of een praatje bij de koffie. Dat 
erkennen maakte voor mij de weg vrij om verbinding te zoeken met Marian, met collega’s en 
klanten en sindsdien ervaar ik verlichting. 
We gaan naar de lezingen van vandaag, Johannes.  
Hij kondigt Jezus aan, in het begin van het evangelie, met een enorme grootsheid. Hij zegt: 
“Maar in uw midden is iemand die u niet kent, hij die na mij komt – ik ben het niet eens 
waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ “ . Johannes noemt hem, even later in 
de tekst die we lazen “Lam van God”. Dat is de eerste van zeven titels die Johannes aan Jezus 
geeft in het Johannes evangelie, waaronder Rabbi, Messias, Koning, Zoon van God, 
Mensenzoon en Jezus van Nazareth. 
Een grootse aankondiging dus, dat zou je nu een ‘ronkende opkomst’ noemen. Dezelfde 
manier waarop sprekers bij een publiek worden geïntroduceerd, zodat iedereen 
nieuwsgierig wordt. Het is retoriek, natuurlijk, maar een die aansluit bij de boodschap die 
Johannes brengt: dit is hem, op wie wij wachten! Een boodschap van hoop, dus. 
In de tekst van het Johannes evangelie wordt teruggegrepen op Jesaja; Johannes zegt: “Maak 
recht de weg van de Heer”, dat lazen we in de eerste lezing. Die lezing, uit Jesaja 40, schetst 
een hoopvol beeld van waar Jeruzalem naar op weg is. In hoofdstuk ervoor is het volk 
weggevoerd naar Babylonië, in ballingschap, en Jeruzalem is vernietigd. Alles waar het 
Israëlische volk naar streefde is kapot of voorbij zij zijn gevangen. Ontredderd. 
Vanaf hoofdstuk 40 wordt een boodschap van hoop gegeven: de ballingschap is over, 
Jeruzalem verrijst en God zal weer heersen over het volk van Israël, de orde is hersteld. Wat 
zouden wij het fijn vinden als bij ons de orde hersteld zou zijn, dat alles weer kon worden 
zoals we gewend waren, met restaurants en café’s open, festivals, theaters, elkaar 
omhelzen… 
Nu wil ik de maanden die wij in gedeeltelijke lockdown zitten niet direct vergelijken met 150 
jaar ballingschap van de Israëlieten, maar toch: er zijn wel parallellen te trekken. Ook wij 
voelen ons soms vervreemd van onze oorsprong, nu we elkaar veel minder zien en voelen. 
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Wat is dan die hoop die God daar tegenover zet? Dat is niet hetzelfde als optimisme. 
Optimisme wordt geboren uit omstandigheden: je hoopt dat de omstandigheden goed voor 
je uitpakken. Dat het niet gaat regenen als je je regenjas niet bij je hebt.  
Dat je de loterij wint.  
Deze hoop is gestoeld op vertrouwen dat God het goed met ons voorheeft. Dat deden de 
Israëlieten, zo zijn deze verhalen ontstaan en honderden jaren doorverteld. Aan elkaar. Ook 
op momenten van opperste wanhoop.  
We lazen ook nog een korte tekst uit de tweede brief van Petrus. Die brief mogen we als het 
testament van Petrus beschouwen, want toen hij dit schreef, wist hij dat hij gezocht werd en 
het waarschijnlijk niet lang meer zou maken. Hij schrijft dat voor God één dag is als duizend 
jaar. Zoals ik dat begrijp bedoelt hij dat je op één dag zoveel kunt beleven dat het een heel 
leven is. Zoals Anna, de eendagsvlieg, het sprookje van Godfried Bomans. Ik weet dat Henk 
Kemper een Bomans-fan, dus hij zal het zeker kennen, maar het zal ook voor anderen 
bekend zijn. 
Ik lees een klein stukje. Als zij net uit het ei is gekropen zegt Anna, want zo heette de 
eendagsvlieg, “Dit is een kostbare dag. Vandaag moet ik groot worden, mij verloven, 
trouwen, kinderen krijgen, en …..sterven. Vanavond om acht uur moet alles gedaan zijn. Ik 
voel mij wel een beetje moedeloos met zoveel dingen voor de boeg. Maar wie niet waagt, die 
niet wint.” 
Dan schrijft Petrus óók dat voor God duizend jaar is als één dag. Het tegenovergestelde. 
Dacht ik net dat ik het begreep, komt er zo’n raadselachtige vergelijking, maar ik heb de 
mazzel dat velen voor mij hier al over hebben nagedacht. Zij geven aan dat Petrus bedoelt 
dat wat voor ons lang duurt, het voor God een ogenblik is. Ik wil niets afdoen aan de 
grootsheid van die vergelijking, maar ook wij kunnen daarin meevoelen. Ik geef een 
voorbeeld.] Als ik je vraag om terug te denken aan de diploma-uitreiking van je middelbare 
school,  dan ben je daar waarschijnlijk precies op dit moment. Als je in gedachten naar 
beneden kijkt, zie je wat je aanhad, als je omhoog kijkt zie je het licht van de ruimte waar je 
was, je voelt de atmosfeer van toen. En als je in de spiegel kijkt, in gedachten dan, ben je 
weer net zo jong als toen. 
Dat gebeurde alléén maar omdat ik het je vroeg. Zo kunnen ook wij sprongen maken in de 
tijd, met onze gedachten, ineens op een andere plek zijn, in een andere tijd.  
En ook dit is dus een boodschap van hoop: Beleef een dag als duizend jaar. En wees je bewust 
dat jouw leven een onderdeel is van de geschiedenis van je familie, je volk, je land, de 
mensheid.  
Drie keer een boodschap van hoop dus. En waar brengt dat ons, op 6 december 2020? 
We zijn in verbinding met elkaar. Doordat we vandaag bij elkaar zijn, doordat je wakker 
achter de camera zit, doordat we luisteren naar dezelfde teksten zijn we dichter bij elkaar 
gekomen, mentaal dan. We hebben ons bewust op elkaar afgestemd. Daardoor begrijpen we 
elkaar beter, voelen we elkaar beter aan, voelen we de pijn, de eenzaamheid, het afgesloten 
zijn van elkaar en van de uitbundige wereld van vóór Corona. En staan open voor de 
boodschap van hoop, want als één van ons een vlammetje aansteekt en dat toont, is het licht 
voor ons allemaal.   
We hebben vandaag vlammetjes aangestoken: we begonnen met de tweede kaars van de 
adventskrans, we lazen drie lezingen, ik vertelde over hoe het thuiswerken me verging en 
hoe ik daar een oplossing voor vond, het verhaal van Anna, de eendagsvlieg, je eigen 
herinnering aan je diploma-uitreiking… allemaal lichtjes die ons zeggen dat we leven.  
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Jij, ik, wij allemaal, in verbinding met elkaar. We zijn een lichtkring, een baken van licht, 
voor onszelf, onze naasten, onze omgeving, voor de wereld. 
En dat licht, lieve mensen, moeten we doorgeven, zodat het ook anderen verlicht. Dat licht 
van vandaag schijnt duizend mensen ver. En het schijnt méér dan duizend jaar terug, de 
oorsprong van alle lezingen, en ook duizend jaren vooruit, waar we ons geen voorstelling 
van kunnen maken, maar waar we wél onderdeel van uitmaken. 
Dus: Wees geen jongensboek van moed houden, melk drinken en doorgaan, maar wees een 
ontwikkelingsroman, over een mens van vlees en bloed. Voel waar jij aan toe bent. En zoek 
verbinding. Pak de hand van de ander. Ik zou moeten zeggen ‘tik die elleboog’ maar dat 
heeft lang niet die gevoelswaarde. Pak die hand, bid en vind diep in jezelf het vertrouwen 
dat je er mag zijn, dat je welkom bent, dat ik bij je ben, dat we verbonden zijn. En dan gaan 
we samen de lampjes in je leven weer aandoen. 
Moge het zo zijn! 
 
Pianospel van Irina 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof dat ik nooit alleen loop 
op de weg die mij voert naar later. 
Ik besef dat al mijn lotgenoten Godgenoten zijn. 
Ik beloof daarom niet alleen van mijzelf uit te gaan, 
maar ook proberen zal door andere ogen 
Gods horizon te zien, daar waar de hemel 
de aarde raakt en alles één wordt. 
Ik erken dat dood en onrecht, strijd en onmacht, 
verdriet en pijn ook mijn verantwoordelijkheid zijn. 
Ik geloof dat God het lijden niet wil, 
maar vrijheid wenst, geluk en vrede. 
 
Ik geloof dat Hij daarom de volledige Mens heeft gezonden 
die groter is en sterker is dan wij. 
Die ons liefhad en leed, 
die stierf en opstond uit de dood, om te bewijzen 
dat God met ons altijd zal doorgaan. 
Omdat Zij het werk dat ooit begonnen is niet loslaat.  
Amen. 
 
 
Collecte                 
In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / jaarlijkse bank- of 
giroafschrijving. Mocht je dat ook willen, dan kun je hier vinden hoe.  
Je kunt ook eenmalig een bedrag overboeken naar ons bankrekeningnummer: NL20 RABO 
0173 6297 92 ovv Stichting De Duif. 
Hiermee kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse 
vieringen te kunnen houden (zoals de huurkosten van onze kerk).  
Je bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Hartelijk dank !!! 
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Intenties en voorbede 
 
Ik wil bidden voor al degenen die geen Sinterklaas vieren terwijl ze dat wel graag zouden 
doen.  
Dat ze zich vandaag verbonden voelen met ons, nu of straks als we ze onmoeten. 
Ik wil bidden voor mensen die zich in deze tijd alleen voelen, of afgesneden van datgene dat 
ze het liefste doen, doordat hun zaak dicht is of failliet, hun theater leeg of gecanceld, hun 
werkplek leeg of besmet. Dat ze verbinding blijven maken met de Eeuwige, met ons, omdat 
ze vertrouwen mogen hebben dat ze kunnen getuigen van het licht.  
Ik wil bidden voor onze wereld. Dat nu veel tot stilstand is gekomen we oog krijgen voor wat 
ons bindt met elkaar en met de aarde, onze woonplaats. Die aarde die ons voedt en ons een 
plek geeft om te leven die we moeten koesteren en verzorgen. 
 
Het Onze Vader (door de zandkunstenaar) Klik op de tekst om te beluisteren en te bekijken 
 
Vredesvlucht 
 
We zijn nog niet klaar met de lichtjes in deze viering, want het is vandaag vredesvlucht.  
De vredesvlucht vliegt vandaag naar Haarlem, naar het huis van Natalie Hakhoff en Erwin 
Uiterwijk. 
En Erwin wil ik graag even toespreken: 
Jij deed het geluid in de Duif en dat was voor jou goed te overzien. Toen kwam Corona en 
gingen we vieringen doen in Zoom. Dat was eigenlijk niet jouw ding. Toch stak je je vinger op 
toen we zochten naar ondersteuning en je besteedde vele uren in het leren kennen van de 
software, ermee werken, doorloop doen met de voorganger. En de voorgangers ontlasten 
van de techniek, want dat zag je als jouw taak. En het lukte; steeds een stapje verder in het 
ontdekken van de techniek. En ik merkte dat je daarin groeide; zo had ik het vrijdag nog met 
je over opnemen in de cloud. En ik hoorde je trots vertellen over de grotere internet-
snelheid die je nu hebt vanuit jullie huis. 
Al een paar maanden zin ik op een mogelijkheid om jou hierin te erkennen en het moest zo 
zijn dat ik vandaag een vredesduif mag uitreiken. Ik heb Natalie gebeld en gevraagd of zij 
dacht dat jij het op prijs zou stellen en volgens haar paste dat wel. Ze kent jou goed, denk ik, 
dus ik kan daarop vertrouwen. 
Erwin, jouw inzet, trouw, doorzettingsvermogen en techniek maakten het mogelijk dat we 
élke zondag onze viering konden doen. Daarmee hebben we niet alleen de basis gelegd voor 
het doorgaan van onze vieringen, maar daardoor waren ook veel uitgevlogen Duiven daarbij, 
van Hengelo tot de Dordogne en Italië. En voorgangers konden vernieuwen, met filmpjes, 
kamertjes om na te praten en voorbeden van iedereen. 
Het is om die bijdragen dat ik Natalie wil vragen jou de vredesduif op te spelden.  
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Mededelingen 

• Diana Vernooij  gaat volgende week voor in de viering, op 13 december via Zoom met 
het thema “je volgt je ster” 

• We hebben een hele mooie kinderkerstviering in voorbereiding en ik mag 
aankondigen dat Hakim, bekend van Sesamstraat, daarin het verhaal zal doen. De 
uitzending zal gebeuren vanuit de Duif en worden uitgezonden via Zoom. Doelgroep 
voor de viering zijn kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor enkele kinderen is er 
plaats in de Duif, even aanmelden bij Mar van der Giessen of bij mij. Komende week 
komt de aankondiging via mail én een filmpje naar je toe. De viering is op 24 
december om 16:30. 

• Liturgievergadering. Elke maandag als de sirene gaat is er Liturgievergadering. 
Morgen opnieuw 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 de Duifmail naar je toe. 

 
 
Lied                                                   H.Oosterhuis/A.Oomen 
Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld, 
omgewaaid, ontwortelde plataan. 
Toen heeft hij licht onder zijn schors gevoeld, 
een vlaag van knoppen die op springen staan. 
Uit jij en jou en woorden weggevlucht. 
Ergens heengejaagd. Boomgrens voorbij. 
Op adem komen in de dunne lucht, 
je eigen hartslag horen. Vogelvrij. 
Uit eigen aard en huid naar iemand toe, 
onontkoombaar. En niet wonen meer, 
tot ik Hem, Hij mij vinden zal. En hoe - 
een zee van dromen gaat in mij tekeer. 
 
Zegenbede 
Aan het einde van deze viering wil ik de Zegen vragen voor jou en al je dierbaren, onder ons 
en niet meer onder ons, 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 

 
 


