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Dagthema: Vrijheid is een kwestie van met elkaar afstemmen 
 
Overweging 18 juli – Harris Brautigam 
 
“… “Als niemand luistert naar niemand vallen er doden in plaats van woorden.” Luisteren raakt het wezen 
van de vrijheid: het uitwisselen …” 
 
Eerste lezing uit Johannes 
Tweede lezing uit De Wetten van Conny Palmen 
Derde lezing uit Psalmen vrij  
 
 
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. 
 
Welkom en inleiding 
Allemaal van harte welkom: welkom in ons clubhuis De 
Duif en welkom U, achter het scherm van uw zoomende 
laptop. Welkom ook op deze tweede zondag van onze 
zomerserie “Vindplaatsen van vrijheid”. 
 
Maar voordat ik met deze thematiek verder ga, wil ik 
toch eerst Thea Van Deijl gedenken. We hebben 
afgelopen vrijdag op Westgaarde afscheid van haar 
genomen. 
We nemen haar mee in onze gebeden en zullen haar 
herinneren als een trouwe en betrokken Duifvriend, die ondanks de slopende ziekte die haar steeds meer 
afmatte trouw bleef komen tot het niet meer kon.  
Dat zij rustte in vrede en het Eeuwige Licht haar verlichte! 
 
Terug nu naar de dienst van deze zondag met als motto: vrijheid: een kwestie van op elkaar afstemmen. 
Er is in deze tijd van de pandemie opvallend veel om vrijheid gesmeekt en geprotesteerd. Iedereen wist 
precies wat vrijheid was. Maar in mijn ogen claimde iedereen zijn eigen gelijk hoe het precies zit met 
vrijheid. Voor iedereen was vrijheid, zoals ze dat gewend waren. Daar was bij sommigen geen discussie over 
mogelijk. De wildgroei van complottheorieën en nepberichten beleefde een hoogtij ten koste van een 
gezonde samenleving en de waarheid. En dan heb ik het nog niet eens over de bedreigingen en spot die 
mensen te verduren hadden die trouw bleven aan hun verantwoordelijkheid voor een gezonde 
samenleving. 
De wildgroei van ontkenning vierde en viert nog steeds hoogtij. 
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Ik wil graag met U in deze dienst een zoektocht beginnen naar vrijheid, met ook het besef dat er Eén is die 
ons een schepping in handen heeft gegeven die een zorgvuldiger behandeling verdient. 
Een behandeling die berust op het principe van hoor en wederhoor dat zijn basis heeft in het Woord met 
een hoofdletter, dat ons van eeuwen her als geschenk en opdracht gegeven is. 
Ik besef goed dat het woord vrijheid in zeer veel betekenissen gegoten kan worden, die allemaal recht op 
onze aandacht hebben. Maar ik kies nu voor één aspect: het belang van het woord voor het bestaan van de 
vrijheid. Ik heb hierbij daarom heel nadrukkelijk liedjes gekozen als een extra gebed: Heer roep ons in 
onze oren, Uw woord is niet ver, boek, zeg ons hoe te leven en een slotlied als huiswerkopgave. 
Moge ons samenzijn rond dit Woord ons tot zegen en echte vrijheid brengen! 
 
Lied: OM VRIJHEID  H.Oosterhuis / B.Huijbers 
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt,  
wij waren de mensen niet die wij nu angstig zijn- 
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn, 
wij oogstten zeeën zonder te vervaren. (2x) 
 
Wij, tussen moed en wanhoop. Waarom weten 
wij wel wat leven is, maar leven niet ? 
Soms gaan wij op de vleugels van een lied 
en durven onze zwaartekracht vergeten. 
 
Verlangen, pijn van onbekende duur: 
turen de verte in, niet kunnen laten 
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water - 
dan valt de nacht over het middaguur. 
 
Maar voorgevoel van liefde duurt het langst, 
heugenis aan het woord in den beginne, 
licht, ongebroken valt het bij ons binnen. 
Even zijn wij ontkomen aan de angst. 
 
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren 
de mensen niet die wij nog angstig zijn- 
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn, 
en voor de grootste liefde niet vervaren. (2x) 
 
Openingsgebed en stilte 
Gij die uw naam hebt uitgeroepen in ons gezicht 
ga mee in ons midden, maak ons uw eigen. 
Houd ons gaande tot waar het land is 
waar Gij zijt alles in allen, 
liefde, sterk als de dood. 
  
Eerste lezing uit; Johannes 1, 1-14 
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 
Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden, en zonder Hem is niets geworden van wat 
geworden is. 
In Hem was leven, 
En dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet 
aan. 
Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.  
Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. 
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Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht. Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, 
kwam in de wereld. 
Hij was in de wereld; de wereld was door hem geworden, en toch erkende de wereld Hem niet. 
…….. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd.   
 
Lied: Hoor Israël    H.Oosterhuis / A.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. 
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. 
 
 
Tweede lezing uit “De Wetten´ pg. 176, Connie Palmen 
 Het gaat niet goed met me. 
 Misschien ben ik ooit een persoon geweest. Ik herinner het mij niet meer. Word je als persoon geboren? 
Ben je dan al iets, van je zelf, als je daar in de wieg ligt en ze je hoofd nog niet op hol hebben gebracht met 
al hun onzin? 
De onzin. De woorden, ideeën en meningen van anderen, hun wetten, hun moraal, hun wetenschap, 
hebben me beneveld. Eigenlijk is mijn geest verkracht.  
En ik heb het zo maar laten gebeuren, uitgelokt, ik lonkte me te pletter. Hij heeft me dat voorspeld, de 
astroloog. Hoe noemde hij me ook weer? Een platonische hoer, geloof ik, iets van die strekking.  
Ik weet zelf niet meer wat goed en kwaad is. Ik wil genezen van de gedachten van anderen, van andermans 
leven. 
Ik wil goed zijn.  
 
Derde lezing: Psalm 112 (vrij)  
Je zou gelukkig willen zijn: 
Stevig, vrolijk, rechtop, 
Goed werk, goed wonen, wat geld, 
Aardig worden gevonden 
Lief, je grote liefde vinden,  
Kinderen krijgen, gezonde, mooie, 
Dat zou je willen - Wie niet? 
Wil je ook goed zijn, betrouwbaar, 
Trouw, rechtvaardig, meedogend? 
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Een duistere zaak is de wereld 
Maar er zijn mensen van licht. 
 
Gierig, wreed zelfzuchtig dezen en genen, 
Maar er zijn mensen die geven en delen. 
 
Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar 
Maar er zijn mensen die de doem doorbreken. 
 
Er zijn woorden gesproken 
Die werken ten goede, je hart versterken, 
Je geweten scherpen. 
 
Gelukkig wie ze zoekt te horen 
En leeft om te volbrengen 
 
Een kwaadwillig mens wordt nooit gelukkig. 
 
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. 
 
Overweging 
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, 
Wij waren de mensen niet die wij nu angstig zijn….. 
  
….. Wonderlijke zin! Taalkundig gesproken behoorlijk ingewikkeld!  
Kennelijk is er dus nu iets mis met de vrijheid zoals wij die hanteren. Anders waren de mensen niet angstig.  
Want wat lijkt vrijheid dus eigenlijk? Er is dus een idee over vrijheid bij de mensen wat niet klopt. Door dat 
idee van vrijheid laten ze hun handelen bepalen en leven ernaar, met als uiteindelijk resultaat dat het 
toch niet uitpakt zoals mensen verwachten. Dat suggereert de dichter met: wij waren de mensen niet die 
wij nu angstig zijn!  
Sterker nog, als wij de vrijheid goed hanteerden dan pakten we het anders aan: wij zaaiden bronnen uit in 
de woestijn, wij oogsten zeeën zonder te vervaren! 
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Ik ben een oorlogskind. Ik was 9 toen de oorlog begon en 14 toen we bevrijd werden. Ik heb nu ook de 
lockdown weer meegemaakt. De intelligente lockdown zoals het nu heette. Maar de lockdown van de 
oorlog was toen niet intelligent. Was dwangmatig onder bedreiging van wapengeweld en arrestaties.  
Ik heb de bevrijding meegemaakt en ging als pubertje mee de onbedreigde toekomst in van geen geweld, 
geen honger en nooit meer oorlog, maar opbouwen aan een nieuwe toekomst van een leefbaar Nederland. 
En ik heb deze maanden ervaren dat als een valbijl die herinneringen aan toen, damals, mij overvielen 
toen het verzet, de reacties, de complottheorieën losbarstten met als grondtoon dat de vrijheid werd 
ontnomen door de coronamaatregelen.  
Wat een beschamende ik-gerichte bekrompenheid sprak daaruit!  
Nog even één ding, dan hou ik op met mijn gram te spuiten. Ik vind het allemaal ook zo schrijnend  
asociaal negatief tegen de achtergrond van al die jongeren die bv in Wit Rusland bedrogen zijn en bedreigd 
door een meedogenloze tiran die zijn macht niet wil prijsgeven , en waar precies hetzelfde gebeurt  in 
Maleisië waar mensen voor hun vrijheid opkomen; en wat te denken van de mensen die in Hongarije en 
Polen om hun geaardheid steeds meer in de klem van corrupte machthebbers komen te zitten.  
Wat een verwende generatie zijn we eigenlijk, wat een gebrek aan besef van wat vrijheid in feite is en wat 
een weinig mondiaal denken en gevoel voor verantwoordelijkheid! 
Ja, sorry hoor, ik moet dit echt even kwijt.  
  
En nu: Vrijheid!  
Niet zo simpel om onder woorden te brengen. Wat is vrijheid. Wat is ervoor nodig om vrijheid vorm te 
geven.  
Ik begon me voor te stellen een grote afgesloten ruimte. Met niks erin. Luchtledig. Je mag het zo groot 
denken als je wilt. Zo groot als de aarde.  
Is daarbinnen vrijheid? Nee!  
Er vliegt een onzelieveheersbeestje in die ruimte. Laat dat beestje lekker vliegen, maar er is daarmee geen 
sprake van vrijheid.  
Nu komt er één mens in die ruimte. Maar daarmee is nog steeds geen vrijheid geschapen. Maar als er een 
tweede mens zich aandient, dan wordt het anders! 
Ik wil maar zeggen vrijheid begint pas te bestaan als er mensen zijn die met elkaar het leven delen, waar 
dan ook. Vanuit dat besef krijgt het abstracte begrip vrijheid gestalte, of beter wordt het een uitdaging en 
opdracht om aan te werken. Hoe meer mensen de vrijheid met elkaar moeten ontdekken en delen, hoe 
complexer de opdracht. 
Tijdens de liturgiezoom kreeg dit theoretische verhaal van mij vlees en bloed omdat het om mensen gaat 
die met elkaar voor dat proces van vrijheid verantwoordelijk zijn. Een proces van zoeken en aftasten. 
Vrijheid staat er niet zomaar! Je krijgt je vrijheid niet zomaar, je moet het zelf ontdekken, je kunt je laten 
leiden door de aanmoediging, bevestiging van anderen. Door je te oriënteren op wat erover gezegd en 
gesproken wordt, op wat het leven te bieden heeft. Op wat de Bijbel ons daarover te vertellen heeft. 
 
Toen ik laatst de Prinsengracht afliep richting de Amstel werd ik bij één van de laatste huizen – ik geloof no 
806 - getroffen door een citaat dat daar voor het raam hing: 
 
“Als niemand luistert naar niemand 
vallen er doden 
In plaats van woorden.” 
 
Ik moet u zeggen dat ik toen meteen dacht aan mijn overweging voor deze zondag. Want luisteren is de 
kunst van het goed selecteren tussen al datgene wat je allemaal kan horen. Luisteren raakt het wezen van 
de vrijheid: het uitwisselen van woorden met elkaar, de ruimte bieden van hoor en wederhoor. Doe je dit 
niet dan raak je in de sfeer van bedreiging, afwijzing, isoleren, op zichzelf terugwerpen. 
In de wereld van de psychotherapie, van de coaching worden mensen die vastgelopen waren geholpen om 
de goede woorden te vinden en te gebruiken, om bij het luisteren de filters die het juiste begrip kunnen 
tegenhouden, te ontdekken en weg te nemen.  
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Het kan niet zonder luisteren naar de ander, het kan niet zonder het bespreekbaar te maken met de ander. 
Het wordt een zaak van hoor en wederhoor! Zo toets je aan elkaar je weg door het leven.  
Zo wordt het proces van vrijheid geen one-man-show maar iets van gemeenschap van verantwoordelijke en 
op elkaar betrokken mensen. 
 
In een tv-reclame slogan hoorde ik het volgende verkondigen: “vrijheid geeft de ruimte om jezelf te zijn”. 
Maar dat is de halve waarheid, vrijheid beleef je niet zonder de ander. 
 
De Bijbel confronteert ons van het begin af aan met verhalen hoe de mensen van het begin af hun vrijheid 
misbruikten. Het begon al bij Adam en Eva, Kaïn en Abel, het gouden kalf, de afgodendiensten de 
verslaafdheid aan de Baäls. Personen of naties namen de ruimte om zichzelf te zijn, met alle noodlottige 
gevolgen van dien. 
Er is dan een God, die Ene, die steeds straffend ingrijpt en Zijn volk tot de orde roept, zodat het weer even 
goed gaat. 
Met de komst en menswording van Zijn Zoon roept die Ene, God-met-ons, ons tot Zijn gemeenschap en zo 
krijgt de betrokkenheid op elkaar een dubbele lading: verantwoordelijkheid voor elkaar en 
verantwoordelijkheid voor de schepping die ons gegeven is. En in dat kader worden wij uitgedaagd om te 
zoeken wat echte vrijheid is. 
 
In Zijn woorden en daden heeft Jezus van Nazareth ons uitgenodigd om in dat zoeken elkaar te steunen en 
op ideeën te brengen. Daarom komen we bij elkaar en proberen zoveel mogelijk bij elkaar te komen. Hij 
gaf ons daartoe Zijn Brood en Wijn, Zijn maaltijd om Hem te blijven herinneren en ons door Hem blijvend 
te laten inspireren. 
Ik hoop en bid dat ons samenzijn nu bewerkt wat wij hoorden in het derde couplet van het openingslied: 
 
Maar voorgevoel van liefde duurt het langst, 
heugenis aan het woord in den beginne, 
licht, ongebroken valt het bij ons binnen. 
Even zijn wij ontkomen aan de angst. 
 Moge dat zo zijn 
 
Piano: Irina  
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God,  
de God die de wereld tot leven roept  
en die vraagt om ons antwoord. 
 
Ik geloof in Jezus, in wie ik de mens herken 
zoals God ons heeft bedoeld. 
 
Ik geloof in een gemeenschap die,  
toegerust met de kracht van de geest,  
vrijheid geeft aan mensen. 
 
En ik weet zeker, dat God dichtbij is  
en dat zij naar ons glimlacht. 

 
Voorbeden uit het Groene Boek 
Voorbeden: 
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We willen bidden voor Peter R de Vries, 
En dat God hem de warmte geeft voor wat hij voor de dienst van de rechtvaardigheid heeft gedaan. 
 
We willen ook bidden voor zijn moordenaars. Dat zij tot inzicht komen van de schande van hun wandaad en 
bereid zijn de waarheid te onthullen. 
 
Voor Thea van Deijl die in het volste vertrouwen haar leven heeft toevertrouwd aan de Eeuwige. Dat haar 
vertrouwen niet wordt beschaamd en zij de vreugde van het eeuwige Licht moge genieten. 
 
Voor haar kinderen, dat zij zich de levensvreugde en de realiteitszin van hun moeder in hun eigen leven 
gestalte geven. 
 
Voor Corrie Keizer, opdat zij de moed en de kracht krijgt in de nieuwe situatie van haar leven de 
teleurstellingen van de beperkingen te aanvaarden.  
 
Voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Limburg, België en Duitsland: om troost en sterkte bij de 
wederopbouw. 
En voor de verantwoordelijke politieke en technische deskundigen, opdat zij de hulpmiddelen ontwikkelen 
om zulke ongelukken te voorkomen. 
 
Al deze intenties leggen wij neer voor het aanschijn van de Eeuwige Ene, en dat Hij er maar wat mee doet 
tot heil van allen die hun vertrouwen in Hem stelden. 
Amen. 
 
Tafelgebed 
V: God van mensen, 
 in deze wereld, nog steeds de onze, 
 nog altijd vol geweld en onrecht, 
 nog immer vol onbegrip en onleven, 
 vol goddeloosheid en zelfingenomenheid, 
 hebben ooit - lang geleden, zo vertelt ons het verhaal -   

profeten een stem gehoord, 
 een stem verstaan die zei: 
 Ik ben het die u troost ! 
 U zal niets ontbreken,  
 maar buig niet voor de overweldiger,  
 de schreeuwers en makers van goede sier. 
 Hebt eerbied voor je leven 
 en voor dat van anderen. 
 Begeer niet wat je niet toekomt. 
 Probeer trouw te blijven, ook aan jezelf. 
 
A: God van mensen, 
 in deze wereld, nog steeds de Uwe, 
 hebben ooit profeten geweten 
 dat zij Uw stem hoorden, 
 Uw helpende raad, Uw richtinggevend woord. 
 Zou ooit tot nooit geworden zijn? 
 Is het voorbij en kan het niet meer zijn ? 
 Wij bidden u: reik met Uw stem tot ons. 
 Reik met Uw stem tot diep in onze tijd. 
 U bent het die ons troost. Op u vertrouwen wij 
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 en aan u vertrouwen wij ons toe. 
 Wij enten op U ons leven. 
 
V: Net zoals Jezus deed, de nieuwgeboren mens, 
 ontsprongen aan een eeuwenoude stam, 
 Jezus die U noemde vader, 
 de onzienbare, de verborgene. 
 Jezus die U voor ons gestalte gaf. 
 Hij werd genoemd: de mensenzoon, 
 de eerste en de laatste,  
 de vredevorst, de raadsman. 
 Hij is de band die ons bijeenhoudt, 
 Wij zijn de schoven op zijn akker. 
 
A: U hield zoveel van hem,  
 Hij hield zoveel van ons, 
 dat hij de avond voor zijn lijden 
 zichzelf oneindig deelbaar maakte: 
 Hij nam het brood en na het breken 
 vroeg hij Uw zegen. 
 Daarna deelde hij het uit 
 aan al zijn leerlingen en zei: 
 Neem het en eet ervan. 
 Beschouw het als mijn lichaam. 
 Zo zal Ik in jullie zijn. 
 
A: Zo nam hij ook de beker wijn. 
 Hij loofde U, Vader, 
 en ging de tafel rond.  
 Hij zei: Dit is mijn bloed,  
  dit is het nieuw verbond, 
 een band van echte liefde, 
 een teken van verzoening. 
 Hier, drink en denk aan mij. 
 
V: 0mwille van hem, 
 om het brood dat wij breken,  
 om de wijn die wij drinken, 
 vragen wij u: 
 Zend ons Uw geest, 
 over ons en de gaven. 
 Blijf ons bezielen. 
 Maak van ons profeten 
 die Uw stem zullen horen 
 in alles en allen. Amen. 
 
Nodiging – Breken en Delen van Brood en Wijn 
 
Lied:     H.Oosterhuis/A.Oomen 
Boek, jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven. 
In mijn letters staat geschreven 
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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. 
 
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. 
 
Onze Vader 
Onze Vader, 
al zolang onderweg 
van de hemel naar de aarde, 
Uw Naam worde geheiligd, 
nooit meer in gevechten 
van volk tegen volk, 
van man tegen man; 
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Uw Naam worde gedaan en doorgegeven 
in gerechtigheid en vrede, 
van mens tot mens, 
van land tot land, 
over heel de wereld. 
 
Laat komen uw rijk 
door allen die veranderd zijn 
in mensen van vrede en mededogen. 
 
Laat gebeuren in ons midden 
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel. 
 
Geef ons heden zoveel inzicht 
dat wij weten wat ons werkelijk 
tot vrede en toekomst brengt. 
 
Vergeef ons dat wij U tegenhielden 
in zoveel mensen, 
zoveel eeuwen lang. 
 
En leid ons weg uit de verleiding 
tot macht en geweld, 
maar verlos ons vandaag nog 
van één wereld voor enkelen 
en open die wereld 
van God en mens met allen. 
Amen. 
 
Slotlied: Ramses Shaffy 
Ik ben misschien te laat geboren 
Of in een land met ander licht 
Ik voel me altijd wat verloren 
Al toont de spiegel mijn gezicht 
Ik ken de kroegen, kathedralen 
Van Amsterdam tot aan Maastricht 
Toch zal ik elke dag verdwalen 
Dat houdt de zaak in evenwicht 
Laat me 
Laat me m'n eigen gang maar gaan 
Laat me 
Ik heb 't altijd zo gedaan 
Ik zal m'n vrienden niet vergeten 
Want wie me lief is blijft me lief 
En waar ze wonen, moest ik weten 
Maar 'k verloor hun laatste brief 
Ik zal ze heus nog wel ontmoeten 
Misschien vandaag, misschien over 'n jaar 
Ik zal ze kussen en begroeten 
'T Komt vanzelf weer voor elkaar 
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Laat me 
Laat me m'n eigen gang maar gaan 
Laat me 
Ik heb 't altijd zo gedaan 
Ik ben gelukkig niet verankerd 
Soms woon ik hier, soms leef ik daar 
Ik heb m'n leven niet verkankerd 
Ik heb geen bezit en geen bezwaar 
Ik hou van water en van aarde 
Ik hou van schamel en van duur 
D'r is geen stuiver die ik spaarde 
Ik leef gewoon van uur tot uur 
 
Laat me 
Laat me m'n eigen gang maar gaan 
Laat me 
Ik heb 't altijd zo gedaan 
Ik zal ook wel eens een keertje sterven 
Daar kom ik echt niet onderuit 
Ik laat m'n liedjes dan maar zwerven 
En verder zoek je 't maar uit 
Voorlopig blijf ik nog jou zoenen 
Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan 
Ik blijf nog lang en liefst nog langer 
En laat me blijven wie ik ben 
Laat me 
Laat me m'n eigen gang maar gaan 
Laat me 
Ik heb 't altijd zo gedaan 
Ik heb 't altijd zo gedaan 
Laat me 
Ik heb 't altijd zo gedaan 
Laat me 
 
Zegenwens, naar Teresa van Avila 
Ik wil bidden tot die Eeuwige Ene, die zijn zegen ook in onze handen heeft gelegd.  
Ik wil bidden tot haar omdat ik me onzeker voel om het goede te doen en door te geven,  
omdat ik steeds moeite heb de roeping van mijn mens-zijn in praktijk te brengen. 
Leer mij te kijken met de ogen van Uw liefde, 
Laten mijn handen de zegen van Uw genade ruimhartig delen, 
Laten mijn ogen mijn medemensen zonder argwaan en vooroordeel bekijken en bemoedigen, 
Laten mijn woorden, woorden van troost, van rechtvaardigheid, van zoeken naar elkaar zijn. 
Zo wil ik graag in staat zijn om de zegen van Uw Woord door te geven. 
Amen. 
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Collecte 
In de Duif dragen veel mensen bij door een periodieke bankafschrijving. Je kunt ook een bijdrage in de 
collecteschaal doen of een gift overmaken op ons bankrekeningnummer NL20 RABO 0173 6297 92. Daarmee 
kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten maken zoals de huurkosten van de kerk. Je 
bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Met de volgende link kun je direct je bijdrage overmaken: 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw   
Hartelijk dank !!! 

 


