
 

 
   pag. 1 

  
 © 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.  
 

 

Dagthema: En jij, wat heb jij gedaan met de mogelijkheden die je hebt? 
 
Overweging 2 mei– Harris Brautigam 
 
“…bevrijding een dubbele lading heeft gekregen: niet alleen ‘vrij zijn- ván, een bevrijding , 
maar ook een vrij zijn – vóór, m.a.w. een bevrijding als een dubbele …” 
 
Openingsgebed 
O Eeuwige, zo ver weg, zo dichtbij 
We hebben ons weer verzameld om U dichterbij te 
halen. 
Wij nemen Uw woorden in onze handen, dankbaar 
dat U ze uit handen hebt gegeven. 
We willen ze proeven, overwegen en uitwisselen 
met elkaar om ze te planten op onze aarde. 
Ga met ons mee, zend Uw Geest over ons om te 
doen wat moet worden gedaan. Amen 
 
Aansteken van de kaars 
 
Lied: Ik zou wel eens willen weten van Jules de Corte 
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de 
bergen zo hoog  
Misschien om de sneeuw te vergaren  
Of het dal voor de kou bewaren  
Of misschien als een veilige stut voor de 
hemelboog  
Daarom zijn de bergen zo hoog  
 
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de 
zeeën zo diep  
Misschien tot geluk van de vissen  
Die het water zo slecht kunnen missen  
Of tot meerdere glorie van God die de wereld schiep  
Daarom zijn de zeeën zo diep  
 
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel  
Misschien dat 't een les aan de mens is  
Die hem leert hoe fictief een grens is  
Of misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel  
Daarom zijn de wolken zo snel  
 
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe  
Misschien door hun jachten en jagen  
Of misschien door hun tienduizend vragen  
En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe  
Daarom zijn de mensen zo moe. 



 

 
   pag. 2 

  
 © 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.  
 

 

 
Welkom en inleiding 
In TROUW van 16 maart dit jaar vertelt Edy Korthals Altes van een droom die een omkering in 
zijn leven betekende. Hij was ambassadeur in Madrid. Zijn verhaal is als volgt: 
“Ik droomde in de nacht van 29 op 30 september 1984 van een grote kerk op een heuvel, met 
veel mensen. Ik wil daar eerst niet in, maar een oude vrouw neemt me bij de hand en leidt 
me naar binnen, naar een plaats links voor het altaar. Ik zie op dat moment dat er zaagsel uit 
het houten kruis valt. Het volgende moment is er het gelaat van Christus, die me aankijkt. Ik 
ervaar intense compassie en in de levende ogen zie ik één vraag: ‘En jij? Wat heb jij gedaan 
met jouw mogelijkheden op dit kritieke moment?’ 
Wat er na die droom gebeurde is vrijwel onbeschrijfelijk. Van het ene op het andere moment 
was ik een vrij mens, viel het gewetensconflict over de wapenwedloop waar mee ik al 
maanden worstelde, van me af en wist ik dat ik stelling moest nemen.”  
Hij vervolgt: “Als ambassadeur van de NATO lidstaat was ik verplicht tot loyale uitvoering van 
het NATO beleid. Mijn ‘bevrijding’ leidde tot een groot artikel, dat tegen de wil van de 
minister op 31 augustus  1985 in TROUW gepubliceerd werd.  
Dit leidde tot mijn eervol ontslag.”  
Tot zover het verhaal van Korthals Altes. In het krantenartikel waar hij van repte neemt hij 
duidelijk afstand van de plaatsing van nucleaire raketten in Nederland, hij sloot daarmee 
aan bij de massale protestacties die in Amsterdam en Den Haag plaats vonden. 
Wat hij zijn bevrijding noemde was zijn keuze als antwoord op de vraag “En jij, wat heb jij 
gedaan met jouw mogelijkheden op dit moment?” 
Met deze vraag wil ik wat verder stoeien. Als een soort meditatie. Hoe vrij zijn wij?  Ik hoop 
van harte dat de keuze van de liedjes die ik er bij koos, hierbij kunnen helpen. 
 
Lied: De Hemel ontvouwt (psalm 19)  Oosterhuis/Huijbrechts 
De hemel ontvouwt de glorie van God 
Het uitspansel roemt het werk van zijn handen 
 
De dag geeft het door aan de volgende dag 
De nachten vertellen elkaar wat zij weten. 
Het is geen spreken, er zijn geen woorden 
En hun stemmend zijn niet te horen; 
Toch, overal wordt hun ritme vernomen 
Hun echo reikt tot de rand van de aarde 
 
De hemel ontvouwt de glorie van God 
Het uitspansel roemt het werk van zijn handen 
 
Hij heeft voor de zon een tent opgeslagen -  
een bruidegom die uit het bruidsvertrek komt,  
een held die juichend zijn tocht onderneemt, 
dat is de zon, hij klimt langs de hemel 
en daalt af aan de uiterste grens 
en niets blijft voor zijn hitte verborgen. 
 
De Hemel ontvouwt d glorie van God 
Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. 
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Eerste lezing: José Mujica, president van Uruguay tussen 2010 – 2015 
“Onze manier van leven en onze waarden zijn de uitdrukking van de maatschappij waarin wij 
leven. En daar klampen we ons aan vast (…) Ik heb ruim tien jaar in eenzame opsluiting 
gezeten.  Ik had alle tijd. Ik heb zeven jaar geen boek opengeslagen. Het gaf me tijd om na te 
denken. En dit heb ik ontdekt: Ofwel je bent gelukkig met erg weinig zonder jezelf te 
overbelasten, omdat je blijdschap hebt in jezelf, ofwel je komt nergens. Dit is geen pleidooi 
voor armoede. Het is een pleidooi voor soberheid.  
Wij creëerden een consumptiemaatschappij die altijd zoekt naar groei. Als er geen groei is, is 
het tragisch.  
We hebben massa’s overbodige behoeften uitgevonden. Je moet blijven kopen, weggooien, 
en we verwaarlozen ons leven. Als ik of jij iets koop, betalen we niet met geld: we betalen 
met de tijd van leven die we hebben besteed aan het verdienen van dat geld. Het verschil is 
dat je geen leven kunt kopen. Het leven verstrijkt gewoon. En het is vreselijk om je leven te 
verspillen door je vrijheid in te leveren. 
  
Lied:  
Dat ik de aarde zou bewonen  
niet op vleugels als een arend 
niet in schemer  
als een nachtuil 
niet kortstondig als een bloem 
 
niet op vinnen onder water 
niet gejaagd en niet de jager 
niet op hoeven, niet met klauwen 
maar op voeten twee. 
 
Om de verte te belopen 
Om de horizon te halen –  
En met handen die wat kunnen; 
Kappen, ruimen, zaaien oogsten. 
 
Met een neus vol levensadem 
Met een buik vol van begeren  
Met een hoofd niet in de wolken, 
Wel geheven naar de zon 
 
Om te overzien die aarde 
haar te hoeden als een kudde, 
haar te dienen als een akker 
en te noemen bij haar naam. 
 
Dat ik ben, niet meer of minder 
Dan een mens, een kind van mensen 
Een van velen, een met allen, 
Groot en nietig, weerloos vrij. 
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Om te zijn elkaar tot zegen,  
Om te gaan een weg van dagen, 
Liefdes weg, die ooit zal leiden 
Naar een menselijk bestaan. 
  
Tweede Lezing: Lucas 24. 17 e.v.: de ontmoeting van Jezus met de twee uit Emmaus  
Hij vroeg hun: ”wat is dat voor gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?” Een van hen, die 
Kleopas heette nam het woord en sprak tot Hem: “Zijt gij dan de enige vreemdeling in 
Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?” Hij vroeg hen: “Wat dan?” Ze 
antwoordden Hem: “Dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was, machtig in daad 
en woord in het oog van God en heel het volk”……En we leefden in de hoop dat Hij degene 
zou zijn die Israël ging verlossen! 
Nu sprak Hij tot hen: “O onverstandigen, die zo van hart zijt in het geloof aan alles wat de 
profeten gezegd hebben! Moest de Messias dit alles niet lijden om in zijn glorie binnen te 
gaan?” En beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de schriften 
op Hem betrekking had. Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, maar Hij deed alsof 
Hij verder moest. Zij drongen bij Hem aan: “Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag 
loopt ten einde.” Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam 
Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun toe. Nu gingen hun ogen open en 
zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht.  
 
Lied: 
Aarde, werk van uw handen: 
Aarde, werk van uw handen 
Kaalgeslagen, ontgroend 
Uitgeput en vergiftigd, 
Gaten gebrand in de hemel. 
 
Aarde, ontheiligd verschopt 
Door de voeten van haar bewoners 
vertreden de eeuwige woorden 
Vertrapt de rechten der armen. 
 
Gij, in uw stilte hoort 
Ziet en zwijgt. Gij bezint u 
Of Gij nog geestkracht genoeg, 
Geloof hebt, hoop en liefde 
 
Om opnieuw te zijn God 
Schepper en bevrijder –  
Toen daalde Gij af en 
Riep uw naam over ons: 
 
“Ik zal zijn die ik ben 
God, erbarmend, genadig 
Rijk aan liefde en trouw 
Duizend geslachten lang. 
 



 

 
   pag. 5 

  
 © 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.  
 

 

Overweging 
Aanstaande woensdag is het 5 mei. Bevrijdingsdag. Het is dan 76 jaar geleden dat de terreur 
van de Duitse bezetting beëindigde. Ik herinner me die dag nog erg goed. Ik was 14. We waren 
bevrijd. 
En die bevrijding voelde als een godsgeschenk. Geen tirannie meer, geen verraad, executies; 
geen honger en koude meer. En elke keer als er weer iets niet meer ‘op de bon’ was, was de 
bevrijding meer tastbaar. Nederland werd heropgebouwd onder het motto: Nederland 
herrijst. De weg naar het normale leven werd op alle fronten ingezet. 
  
Het zou me niets verbazen als bij het woord ‘bevrijding’ veel mensen nu meteen aan onze 
huidige situatie denken van de corona lockdown. Heel veel malen hoorden we bij 
protestdemonstraties zowel oud als jong zeggen: We willen onze vrijheid terug”! En 
inderdaad de benauwenis van de inperking van onze bewegingsvrijheid heeft ons danig te 
pakken! Geen terrasjes, geen theater of bioscoop, we worden voor elkaar gewaarschuwd en 
op anderhalve meter gezet. Nog erger: handen schudden laat staan elkaar omhelzen en 
kussen worden als bedreiging van het welzijn beschouwd. 
Protestdemonstraties bundelen daarom de handen die trekken aan de traliehekken rond 
onze bewegingsvrijheid.  
We willen: back to normal! En wel zo snel mogelijk. We willen weer…..ja, wat willen we weer, 
of wat moeten we eigenlijk weer willen. Wat gaan we doen met de bevrijding? Weer hetzelfde 
als toen, toen we dachten dat het niet op kon? Of heeft de Covid-19 ons er toch ook 
indringend op gewezen dat bevrijding niet zomaar weer ‘back to normal’ kan betekenen. 
Anders gezegd: dat bevrijding een dubbele lading heeft gekregen: niet alleen ‘vrij zijn- ván, 
een bevrijding , maar ook een vrij zijn – vóór, m.a.w. een bevrijding als een dubbele lading 
die een opdracht inhoudt! 
Er is veel werk aan de winkel, want we weten donders goed dat we zo niet op de oude voet 
door kunnen gaan! De klimaatcrisis wordt steeds nijpender. Ramsy Nasr in zijn boek De 
Fundamenten schrijft: “we zijn onze grootste vijanden geworden, we vreten onze wereld 
leeg, we nemen meer dan we teruggeven, we maken de kloof tussen rijk en arm steeds 
groter”! Van alle kanten worden we geconfronteerd met de dreiging van de 
klimaatsverandering en daarmee met de noodzaak om onze verantwoordelijkheid te nemen. 
Ik vermoed dat Korthal Altes erg geïnspireerd is geweest door Vaclav Havel. Ten tijde van de 
Russische bezetting in Tsjechië was hij in het verzet, werd later de eerste president van 1989 
– 2003. Hij  beschreef in 1990 zijn zorgen over de manier van leven van de mensen toen: 
“Hoe langer ik er over nadenk, hoe meer ik er van doordrongen raak dat de huidige crisis te 
maken heeft met het verlies van onze relatie met het transcendente , het vermogen om een 
hogere staat van bewustzijn te ervaren”. Hij sprak hiermee zijn bezorgdheid uit over de 
houding van de mensen die zich verslikken in hun eigenwaan en zich alles maar toe-
eigenen.  Voor Korthals Altes was het transcendente van Vaclav Havel zijn geloof in God. En 
waar voor hem de problematiek van de nucleaire bewapening speelde die tot een 
bevrijdende opstelling leidde, zo zie ik een parallel ik nu van de noodzaak tot een 
bevrijdende opstelling inzake de klimaatsproblematiek. 
In het kort een overzichtje:  
Rome 1974: dan verschijnt het beroemde en beruchte rapport van de Club van Rome met een 
indringende waarschuwing dat we niet konden doorgaan met de aarde uit te buiten.  
En het sudderde langzaam in de vergetelheid. Tot 2015.  
Toen kwam 12 december 2015 het akkoord van Parijs, een indringend akkoord van 189 landen 
om de klimaat crisis aan te pakken. Het rommelt in de samenleving.  
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Ik pik er één histories feit uit. 
Een Zweedse scholier, Greta Thunberg, begon 9 september 2018 een protestactie tegen de 
vervuiling van onze aarde onder het motto dat de toekomst van kinderen wordt gestolen!  
Ze werd weggehoond door het establishment met opmerkingen als: ‘die hoort op school 
thuis, ze kan beter d’r huiswerk maken dan dit soort acties voeren’.  Maar ze ging door, en in 
haar spoor zetten veel  jongeren nu internationaal haar actie voort. Een beweging ontstond 
FFF=Fridays for future.  
Ze demonstreren geweldloos en niet provocerend vrijdags op de Dam. 
Van één van de deelneemsters, de 14-jarige dochter van een bevriend echtpaar kreeg ik een 
tekst in handen van een soort proclamatie. Ik las: “…en steeds meer mensen roepen met 
steeds ietsje meer wanhoop in hun stem: uitsterven! Geen toekomst! We roepen: er is geen 
winst op een dode planeet! We roepen tot we schor zijn en moe en koud en kapot….al die 
mensen die marsen, alle mensen die écht écht geloven dat het crisis is, de grootste crisis 
ooit, misschien de laatste crisis die we als mensen ooit gaan vechten, als al die mensen 
meedoen, dan kunnen we echt iets veranderen.” Tot zover dit pamflet. Het is alsof die 
jongeren ons nu toeroepen: “En jullie, wat hebben jullie gedaan met je mogelijkheden op 
dit moment?  
Toen ik die vraag, aan Korthals gesteld, tot me door liet dringen bedacht ik me dat mijn 
mogelijkheden maar zeer klein zijn, zoals voor de meesten van ons. Ik weet dat ik , heel 
prozaïsch, zuinig met water probeer te zijn, de kachel niet snel op de hoogste stand zet en 
niet met de auto nodeloos rondscheur. Ik dacht dat mijn mogelijkheden bereikt waren, 
totdat Loes me er fijntjes op attent maakte dat ik een enorme carnivoor ben die in een 
restaurant automatisch de vegetarische aanbiedingen resoluut terzijde leg en ze thuis al 
helemaal niet uitprobeer. Haar minzame hint bezorgde mij een soort Emmaüs effect: Ik zag 
in dat ze helemaal gelijk had. De oogjes gingen een beetje open! Ik had mijn mogelijkheden 
nog niet geheel uitgeput! Dus werk aan de winkel en een voornemen gemaakt om te 
minderen. Soms dringt zijn Licht in mensen door! 
Terwijl ik zo met mijn gedachten rond ons milieu bezig was en naar buiten keek en het 
ontluikende frisse groen aan bomen en struiken zag, de plantjes en bloemetjes aarzelend en 
kwetsbaar hun kopjes uit de aarde zag opsteken,  kwam er een ontroering over mij, een 
dankbaarheid dat moeder natuur het toch weer met ons mensen probeert, ons toch weer een 
kans geeft. En dat eigenlijk al zo lang doet en volhoudt. Van geslacht op geslacht, van 
generatie op generatie.  
Ik denk dat we te weinig oog hebben voor dat goddelijke gebaar in de schepping. We zijn het 
heel vanzelfsprekend gaan vinden. 
Ons omgaan met de schepping nu laat zien dat we weinig oog hebben voor komende 
generaties die onze kinderen zullen zijn. 
Het zal onze roeping zijn om met de mogelijkheden die ons gegeven zijn zinvol mee te 
blijven bouwen aan wereld voor de komende generaties. 
Moge dat zo zijn. 
 
Pianospel: Irina 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in de Eeuwige, die in ons woont,  
die de herinnering aan het Verbond met ons levend houdt,  
die ons elke dag tekenen geeft van Zijn aanwezigheid in ons mensen.  
Ik geloof in de kracht van Gods Geest die vormgeeft aan onze toekomst,  
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die niet blijft staan bij het verleden, die ons rust geeft na spanning,  
die ons het goede leert kennen in kwade tijden,  
die ons inspireert als wij leeg en afgemat zijn.  
Ik geloof door Jezus Messias in de menswording van het goddelijke,  
in de mogelijkheid van tegenspraak, in de genezing van lichamelijke en geestelijke 
kwetsuren,  
in de omkering van onze werkelijkheid. Ik geloof in de gemeenschap van mensen,  
die bezield door geloof, struikelend op zoek zijn naar het beste in zichzelf,  
in elkaar en in de wereld.  
Ik geloof in mensen die in de wereld in verbinding willen staan met hun medemens dichtbij 
en veraf. Ik geloof. Amen  
  
Samen delen van de intenties 
 
Lied: Froukje: Groter dan ik.   https://youtu.be/2jUIHXqbkm0 
Happy new year 
De wereld staat in de fik 
En ik zou het willen blussen 
Maar het vuur is groter dan ik 
En ik stik in 
De time, time ticking 
De tijd tijd tikt maar door 
Happy new year 
De wereld staat in de fik 
En ik zou het willen blussen 
Maar het vuur is groter dan ik 
En ik stik in 
De time, time ticking 
De tijd tijd tikt maar door 
Happy new year 
Het is tweeduizendtwintig alweer 
En we zijn met steeds meer en we willen steeds meer 
Wie het kleine niet eert is het grote niet weert 
En wie niet weet wie niet deert 
Ik drink nog een drankje 
Proost op het leven 
De klok slaat twaalf uur, zijn mijn zonden vergeven dan? 
We zullen beven, de aarde zal bloeden 
En wie niet betaalt moet zijn schulden vergoeden 
Maar ik wil een toekomst 
Ik wil een kind, ik wil een carrière, een tuin, een gezin 
Ik wil kunnen proeven van echt schone lucht 
Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht 
En het kan anders, ik weet dat het kan 
Met geloof en een wil en een wet en een plan 
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Ik wil een toekomst, en jij wil het ook 
Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook 
Happy new year 
De wereld staat in de fik 
En ik zou het willen blussen 
Maar het vuur is groter dan ik 
En ik stik in 
De time, time ticking 
De tijd tijd tikt maar door en je sluit je ogen ervoor 
De wereld staat in de fik 
En ik zou het willen blussen 
Maar het vuur is groter dan ik 
En ik stik in 
De time, time ticking 
De tijd tijd tikt maar door 
Groter dan ik 
Maar ik ben groter dan dat 
We gaan dood dus de nood is wat hoger dan dat 
'T is klote maar laten we hopen op dat 
We het redden met horten en stoten en dat 
We gaan praten, vooral met elkaar 
Want de crisis is hier en Den Haag is nog daar 
En dat we iets doen, echt doen hoor 
Want daar heb je poen voor 
En met sinterklaas zet ik daar dan m'n schoen voor 
Ik wil een toekomst 
Ik wil een verhaal 
En niet voor mezelf maar voor ons allemaal 
Ik wil zien in 50 tinten groen 
Ik wil graag denken en durven en doen 
Happy new year 
De wereld staat in de fik 
En ik zou het willen blussen 
Maar het vuur is groter dan ik 
En ik stik in 
De time, time ticking 
De tijd tijd tikt maar door en je sluit je ogen ervoor 
De wereld staat in de fik 
En ik zou het willen blussen 
Maar het vuur is groter dan ik 
En ik stik in 
De time, time ticking 
De tijd tijd tikt maar door en je sluit je ogen ervoor 
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Happy new year 
De wereld staat in de fik 
En ik zou het willen blussen 
Maar het vuur is groter dan ik 
En ik stik in 
De time, time ticking 
De tijd tijd tikt maar door en je sluit je ogen ervoor 
De wereld staat in de fik 
En ik zou het willen blussen 
Maar het vuur is groter dan ik 
En ik stik in 
De time, time ticking 
De tijd tijd tikt maar door en je sluit je ogen ervoor 
  
Onze Aarde: overgenomen uit VOLZIN, nr 4, april 2021, pg 15 
De Zuid Afrikaanse schrijver Antjie Krog schreef een mis, die wat op de katholieke mis lijkt, en droeg die op aan het 
universum.  
In die mis schreef zij ook een ‘onze vader’ die zij vertaalt met ‘Onze Broze aarde”.: 
 
Onze broze aarde die zich onder het universum uitstrekt,  
laat Uw bestaan ons heilig worden,  
laat ons U zien als een koninkrijk,  
laat ons goed voor U zorgen,  
voor Uw oppervlak, als ook voor Uw diepten. 
U geeft ons elke dag ons dagelijks licht, getemperd water, fotosynthese en brood,  
maar onze vervuiling kunt U niet vergeven,  
ook niet hoe we elkaar mishandelen en vernietigen; 
Leidt ons in de verzoeking om U boven alles lief te hebben,  
U te verlossen van alle etterende ontering. 
Want U behoort dit punt in het heelal  
en zijn kracht, zijn overvloed en zijn heerlijk evenwicht tot in oneindigheid. 
O, vergeef ons onze schulden en wees ons genadig 
 
Mededelingen en Donatie 
 
Slotlied: 
Aarde, deze, enig denkbare 
Rond en blauw in de ruimte, 
Met zon, maan en sterren, seizoenen, rivieren 
Rivieren die stromen naar zee. 
 
En niets valt omhoog en alles omlaag 
En niets is nog af en alles nog nergens 
En overal mensen die weten van niets 
En maken van alles –  
En alles bederven, seizoen rivieren. 
En achteloos doden. 
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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 sterven en doden en sterven. 
 
Refrein 
 
En niets valt omhoog en alles omlaag 
En niets is nog af en alles nog nergens 
Maar hier en daar mensen en steeds meer en overal 
Mensen die doen wat vandaag nog gedaan moet, 
Die langzaam maar zeker, bezeten van liefde, 
De aarde opdelven 
Uit de onderste afgrond. 
 
Refrein 
  
Zegenbede 
 
 
 
 
 
 
 
Donaties  
Wij vragen om je bijdrage over te maken aan De Duif. We hebben geen inkomsten meer van collectes en 
de kosten van de huur van De Duif gaan gewoon door. Dus ondersteun onze Duif, maak je gulle bijdrage 
over. Draag bij wat je kunt missen. Er zijn meerdere manieren om dat te doen: 
Optie 1: klik op onderstaande link om een donatie te doen. (Je krijgt dan na invullen van bedrag en 
keuze bank, een QRcode te zien die je moet scannen met de Bankieren-app op je telefoon.) Optie 2: een 
bedrag overmaken via ons bankrekeningnummer: NL20 RABO 0173 6297 92 ovv Stichting De Duif. 
Hartelijk dank!  
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw 
 
 
 
 
 
 
 
 


