
 
 
 

Dagthema: Vrijwillig regels opvolgen? 
 
Overweging 5 september – Natasja Bakker 
 
“… opvalt aan het verhaal is de moeite die mensen hebben met regels en vooral het gemak waarmee 
ze er vanaf wijken en excuses hebben om…” 
 
Eerste lezing uit; Ik heb een bijbel thuis van  
Jos Brink 
Tweede lezing uit Deuteronomium 
 
Openingslied:    Huub Oosterhuis/Antoine 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 jij zonder angst zult leven 
wat je leest. 
 
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. 
Wou je leven met zo velen 
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. 
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 lerenzouden 
wij dat ook proberen, 
werd het waar. 
 
Ik ben lekker stout  Annie M.G. Schmidt 
Gelezen door Maria en Alexandra 
Ik wil niet meer, ik wil niet meer! 
Ik wil geen handjes geven! 
Ik wil niet zeggen elke keer: 
Jawel mevrouw, jawel meneer... 
nee, nooit meer in m'n leven! 
Ik hou m'n handen op m'n rug 
en ik zeg lekker niks terug! 
  
Welkom en inleiding 
Welkom allemaal, De Duiven die aanwezig zijn op zoom en natuurlijk ook de mensen die hier 
aanwezig zijn in onze prachtige kerk aan de Prinsengracht. We hoorden zojuist een deel van een 
veel langer gedicht van Annie MG Schmidt. Een kinderversje wordt het wel genoemd maar in de 
liturgievergadering waarin we de dienst voorbereiden werd al duidelijk dat het zeker ook slaat op 
volwassenen. Regels zijn prima maar we moeten ze wel nuttig vinden. Vaak vinden we regels stom!  
We lijken wel allergisch voor regels. Er moet tegenwoordig al zoveel en er zijn ook zoveel goede 
redenen om je niet aan de regels te houden. Zoals er ook heel veel goede redenen zijn om je wel 
aan bepaalde regels te houden. In deze viering gaan we op zoek naar de nut en noodzaak van de 
regels die Mozes meekreeg van God in het oude testament en die later door Jezus werden 
voorgeleefd. Hoe wordt daar vandaag de dag naar gekeken door gelovigen en niet- gelovigen. Hoe 
vrij voelen mensen zich om regels wel of niet te volgen? Of is het juist de ultieme vrijheid om geen 
regels te hebben? Daar ga ik graag samen met jullie allemaal, hier of thuis achter zoom, naar op 
zoek.  Ik wens ons een mooie en inspirerende viering. 
 
Gebed om wijsheid   
Laat ons zoeken naar de wegen van de wijsheid 
want wijsheid baant het pad naar vrede 
en doet ons voor wat liefde doet. 
Laat ons luisteren naar de stem van wijsheid, 
het woord dat, mens geworden,  
ware goedheid openbaart. 
Als we open staan voor dat woord, kan het kiemen en uitgroeien en recht en trouw kunnen elkaar 
vinden. 
Help ons daarom open te staan voor wijsheid,  
in het komende uur, deze week en alle dagen van ons leven. Amen 
 
 
 



Lied: Om vrijheid   Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers  
1. Koor 2. Allen 
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) 
 
Allen: 
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. 
 
Koor: 
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. 
 
Allen: 
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) 
 
Eerste lezing : Ik heb een bijbel thuis  Jos Brink 
Ik heb een bijbel thuis, daar lees ik weleens in. 
En altijd komen er weer vragen bij mij boven. 
Nou ja, ik ben niet sterk in kerk en in geloven. 
Maar ik ken een dominee, die is dat net zo min. 
 
‘k Pak soms het boek der boeken even uit de kast 
En denk dan: waarom zou de wereld nog steeds ziek zijn? 
En waarom moet de paus toch persé katholiek zijn? 
En zijn de Tien Geboden niet meer waardevast? 
 
Ik heb een bijbel thuis en dan lees ik verrast 
Van heb je naaste lief, niet stelen en niet moorden. 
Je vraagt je af: waarom toch blijven het maar woorden 
En waarom worden woorden nooit eens toegepast. 
 
Het zal wel simpel van me zijn, maar toch is toen 
Die ene man, niet dom geboren, dom gebleven. 



Meneer van Nazareth zei toch hoe je moest leven. 
Hoe je moest omgaan met elkaar, wat je moest doen? 
 
Het gaat nog steeds om macht, het draait nog altijd om de poen. 
En ik een beetje meer dan jij, dat zal zo blijven 
Dat ondervinden dus miljoenen aan den lijve 
En ondertussen geeft de paus hun grond een zoen... 
 
Ik ben geloof ik geen belijdend christen 
En daarom kan ik zulke dingen niet behappen. 
Maar wat er staat is toch voor iedereen te snappen. 
 
Ik heb een bijbel thuis. Daar lees ik weleens in. 
 
Lied: Ik Geloof In Jou  Stef Bos/Simon Been/Cherry Wijdenbosch 
https://youtu.be/zec45cvK2YY 
Ik ken de tien geboden 
Ik heb mijn naasten lief 
Voor zoveel als ik kan 
En zoveel is dat niet 
 
Ik heb geen overtuiging 
Geen woord waarnaar ik leef 
Ik heb nooit iemand geloofd 
Die het antwoord weet 
Maar ik geloof in jou 
Ik geloof in jou 
Ik geloof in jou 
Jij bent de grond waarop ik bouw 
Ik geloof in jou 
 
Ik voel me vreemd in deze wereld 
Vreemd in deze tijd 
Alles gaat voorbij 
Er is niets dat blijft 
Weinig is van waarde 
Niets is van belang 
Bijna alles wat ik zie 
Is geboren uit angst 
 
Maar ik geloof in jou 
Ik geloof in jou 
Ik geloof in jou 
Jij bent de grond waarop ik bouw 
Ik geloof in jou 
 
 



En ik zal overleven 
Zolang jij naast mij staat 
Ik zal overleven 
Zo goed en zo kwaad als het kan 
Tussen vrouw en man 
Ik geef me aan je over 
Ik leg de wapens neer 
Want de storm is gaan liggen 
En het tij is gekeerd 
Het tij is gekeerd 
 
En ik geloof in jou 
Ik geloof in jou 
Ik geloof in jou 
Jij bent de grond waarop ik bouw 
Ik geloof in jou 
 
Tweede lezing: Deuteronomium 4:1-2:9-20 
Israël, luister dan nu goed naar de wetten en leefregels die ik jullie leer. Want als jullie je daaraan 
houden, zal het goed met jullie gaan.  
Dan zullen jullie het land veroveren dat de Heer, de God van jullie voorvaders Abraham, Izaäk en 
Jakob, jullie wil geven. Verander niets aan de wetten van de Heer God die ik jullie geef. Je mag er 
niets aan toevoegen en je mag er niets vanaf halen. Houd je er heel precies aan. 
 
Maar let op: vergeet vooral niet wat jullie met eigen ogen allemaal hebben gezien. Jullie mogen 
het je leven lang niet vergeten. Vertel het aan jullie kinderen en kleinkinderen. Vertel hun van de 
dag dat jullie bij de berg Horeb vóór de Heer God stonden. De Heer had toen tegen mij gezegd: 
'Roep het hele volk bij elkaar, dan zal Ik tot hen spreken. Dan zullen ze leren om hun leven lang 
diep ontzag voor Mij te hebben. Dan zullen ze dat ook aan hun kinderen leren.'  Jullie stonden 
onderaan de berg. Op de top zagen jullie vlammen die tot aan de hemel oplaaiden. Het was 
aardedonker. Want er hingen dikke, donkere wolken op de berg. En de Heer sprak tegen jullie 
vanuit het vuur. Jullie hoorden wel een stem, maar zagen niemand. Er was alleen een stem. Hij 
vertelde jullie het verbond waaraan jullie je moesten houden. Dat waren de Tien Leefregels. Hij 
schreef die op, op twee platte stenen. En de Heer gaf mij het bevel om jullie al zijn wetten en 
leefregels te leren. Hij wil dat jullie je daaraan houden in het land dat jullie nu gaan veroveren. 
Denk er om: jullie zagen de Heer niet toen Hij op Horeb vanuit het vuur tegen jullie sprak. Zijn 
gestalte was niet te zien.  
Daarom mogen jullie niet één of ander beeld van de Heer God maken. Want dan zijn jullie Hem 
ongehoorzaam. Jullie mogen geen godenbeeld van Hem maken. Niet in de vorm van een man of 
vrouw, en niet in de vorm van een dier, een vogel, een kruipend dier of een vis. Ook mogen jullie de 
zon, de maan en de sterren niet als goden aanbidden. Laat je niet verleiden om die te aanbidden en 
te dienen. Want de Heer God heeft de zon, de maan en de sterren aan de mensen gegeven en het 
zijn dus zelf geen goden. De Heer heeft jullie gered uit de hel van Egypte. Hij heeft jullie daaruit 
meegenomen om jullie tot zijn eigen volk te maken. En dat zijn jullie nu ook. 
 
 
 
 



Overweging 
Onderstaande geeft een indruk wat er in de dienst is uitgesproken maar is geen letterlijke weergave 
omdat er tijdens de dienst op sommige momenten wat is afgeweken van wat op voorhand op papier 
is gezet door de voorganger.. 
Mozes houdt een vlammend betoog aan de voet van de berg Horeb. De wetten van God zijn heilig. 
Hij geeft aan dat het volk zich eraan moet houden. Zoals God het ook aan hen gezegd heeft.  
 
Je moet je eraan houden als je het beloofde land wil bereiken en Gods volk wilt zijn. De meeste van 
de tien geboden zijn bekend. Toch noem ik ze nog even 
 
1  Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. 
2  Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. 
3  Vier de sabat 
4  Eer uw vader en uw moeder. 
5  vermoord niemand. 
6  Ga niet vreemd. 
7  Steel niet 
8  Leg geen valse getuigenis af over iemand anders 
9  Begeer geen vrouw van een ander 
10  begeer geen bezittingen van een ander 
 
De regels waren al aan het volk bekent gemaakt toen God vroeg aan Mozes om naar hem toe te 
komen op de berg Horeb. Daar zou hij de tien geboden geven op twee platte stenen waarop hij zelf 
de regels van het verbond had geschreven. Dat gebeurde ook maar terwijl Mozes boven de stenen in 
ontvangst nam ging het beneden al mis.  
Als Mozes lang wegblijft worden de Israëlieten ongeduldig.  
 Ze vragen zich af waar Mozes blijft. Misschien komt hij nooit meer terug? Ze raken in onzekerheid.  
Na veertig dagen gewacht te hebben, vinden ze het mooi genoeg geweest. Volgens hun komt Mozes 
niet meer terug. En voor hun gevoel heeft God en dus ook in de steek gelaten. Allemaal leuk die 
regels van God en de belofte zat Hij ze naar het beloofde land zal leiden maar intussen zitten ze al 
tijden op dezelfde plaats en gebeurt er niets.  
Ze willen een leider, een God die ze kunnen zien en daardoor ook kunnen vertrouwen zodat ze door 
kunnen naar dat beloofde land. Aaron die bij het volk is gebleven hoort hun geklaag en roep om 
een oplossing uit de impasse. Hij moet maar met een oplossing komen. Aaron besluit gouden 
sieraden te verzamelen bij het volk en smeed daarvan een gouden kalf.  
En meteen is er feest. Er is een nieuwe God, nu komt alles goed. Ze maken zelf wel uit wie ze 
aanbidden en wie ze volgen. Ze hebben geprobeerd om God te volgen maar er gebeurde niks. Nee, 
die donderwolk uit de hemel had wel indruk gemaakt maar nu Mozes niet terugkwam was dat wel 
het bewijs dat ze zich daar niets van aan moest trekken. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Je eigen 
leider kiezen, je eigen God zijn, je eigen feestje bouwen.  
 
En dan komt Mozes de berg af met de twee stenen tafelen en de tien geboden. Als hij ziet wat er in 
de tussentijd is gebeurd smijt hij woedend de stenen tafelen stuk. Het verbond is verbroken zo lijkt 
het.  
Later gaat Mozes opnieuw naar God en vraagt om een nieuwe kans voor het volk. Hij moet flink 
onderhandelen en bereikt uiteindelijk het volgende. Mozes zal zelf het beloofde land niet 
binnengaan als zijn volk er maar wel heen mag. Mozes offert zichzelf op.  
 



En nu het staat te gebeuren dat ze dat land binnen gaan houdt Mozes een laatste toespraak als hun 
leider. Hij drukt hen op het hart de regels van God nu wel te volgen, het goede te doen en van God 
te houden. De tien geboden zijn opnieuw in stenen platen aan het volk geschonken. 
Het volk krijgt een nieuwe kans. 
 
Wat mij vooral opvalt aan het verhaal is de moeite die mensen hebben met regels en vooral het 
gemak waarmee ze er vanaf wijken en excuses hebben om zich er maar niet aan te houden. 
 
Behalve dan dat Mozes lang wegblijft is er niets aan de hand. Maar toch ontstaat er twijfel en vanuit 
die twijfel gaat men elkaar opjutten. “Wat als Mozes voorgoed verdwenen is. Als dit een valstrik is 
om hen nooit het beloofde land te laten bereiken. Misschien is Mozes wel gewoon alleen gegaan en 
heeft hij hen achter gelaten. En een God die zich niet laat zien is eigenlijk toch ook maar 
belachelijk. Ze zullen wel eens laten zien dat ze die God van Mozes niet nodig hebben en dat ze het 
zonder Mozes die hen alleen laat ook wel kunnen. En binnen de kortste keren is er een gouden kalf, 
een wild feest en loopt de boel uit de hand.  
 
 
Laten we dit verhaal eens naar deze tijd halen.  
In de liturgievergadering hebben we het gehad over de tien geboden en over regels in het 
algemeen. We kwamen er al achter dat een samenleving zonder regels niet kan. Overal kent men 
regels, en mensen vragen er ook om.  
 
Zo vertelde iemand dat er een onderzoek is geweest met 20 kinderen op het strand. Die gingen alle 
kanten op! Op een gegeven moment met 4 paaltjes en een gespannen touw een “omheining” 
gemaakt. Binnen een half uur zaten alle kinderen (uit zichzelf) binnen de omheining. 
 
De tien geboden zijn vandaag de dag nog steeds actueel en nodig. Ook is opvallend dat andere 
godsdiensten dezelfde geboden kennen. En zelfs als je niet gelovig bent he je ermee te maken 
omdat een aantal ervan zijn opgenomen in de rechtspraak. Dat onderstreept het belang wel. 
 
Maar ook al weten we dat we kaders nodig hebben, de meeste mensen hebben ook wel eens moeite 
met regels. Je wilt ze wel begrijpen, het nut ervan inzien. Iedereen heeft wel eens door rood licht 
gelopen of gefietst toen er niets aankwam. Of het wel gewild en toch maar niet gedaan omdat de 
rest ook keurig wachtte voor het stoplicht.  
 
Als we regels niet volgen komt dat vaak omdat wij ze nutteloos vinden of te streng. We willen de 
kaders rekken, onze eigen kaders bepalen. We zijn nu eenmaal mensen en hebben nu eenmaal 
ruimte nodig en het liefst bepalen we zie toch zelf. Zo zie je maar ook een Duif is maar gewoon een 
mens. Christenen zijn niet heilig… En toch dat lijkt wel te zijn wat God van ons verlangt.  
 
Niet stelen, niet moorden, geen andere goden aanbidden dat gaat ons nog wel makkelijk af. Maar 
niet jaloers zijn is al een stuk moeilijker. 
 
Als we kijken naar algemene regels in de maatschappij wordt het nog lastiger. We leven in een 
maatschappij vol regels waarin heel veel ook niet mag. Zeker in deze tijd gelden er nog extra regels 
rondom Corona.  
 



Behoorlijk wat mensen willen wel eens van deze regels af. De meeste mensen voor wie dat mogelijk 
was hebben zich laten inenten, houden zich aan de anderhalve meter regel, dragen een mondkapje 
waar dat moet maar om nou te zeggen dat het van harte gaat? Het is soms best moeilijk. Maar toch 
houden we ons eraan? Waarom, omdat we geloven dat het helpt, omdat we de ander niet willen 
besmetten of omdat we vertrouwen hebben in de regering en het RIVM. En soms om al deze 
redenen.  
De mensen die zich niet aan de maatregelen houden menen daar ook goede redenen voor te 
hebben. Ze zijn bang voor schadelijke effecten van de inenting, ze vertrouwen de regering niet, ze 
denken geen risico te lopen. En sommigen geloven dat de hele pandemie een groot complot is om 
de mensheid te onderdrukken.  
 
Maar eigenlijk komen al die argumenten op hetzelfde neer. We vertrouwen het niet. We geloven 
niet dat de regels er zijn voor onze eigen en elkaars bestwil. We beschuldigen de ander van 
eigenbelang zonder te zien dat het om ons eigenbelang gaat wat we voorop stellen. We hebben 
geen geloof in de ander. Geen geloof dat die ander het beste met jou voorheeft. Geen geloof dat die 
ander ook naar Gods beeld geschapen is en in wezen hetzelfde als jij. 
 
We hoorden eerder in de dienst het leid van Stef Bos en Cherry Wijdenbosch 
Een donkere vrouw. Dat maakt voor mij het lied nog meer bijzonder. Geloven in de ander. Geloven 
in diens waarde. De dialoog willen aangaan. Ook als er sprake is van cultuurverschillen. Samen op 
weg gaan. Samen de regels volgen. Verbinding zoeken en dan samen bepalen wat de regels zijn. 
 
Als we terug grijpen op de lezing van Mozes zien we dat dat is wat hij deed. Hij ging terug naar God. 
God had met het sluiten van het verbond gezegd. “Wie zich niet aan Mijn geboden houdt zal het 
beloofde land niet bereiken.” Nadat Mozes zelf al mensen gestraft heeft gaat hij terug naar God. Hij 
smeekt Hem om het volk toch een kans te geven naar het beloofde land te gaan. En uiteindelijk 
blijken Gods regels toch buigzaam. Het volk krijgt een nieuwe kans. Mozes brengt daarvoor een 
offer hij zal het beloofde land niet ingaan, maar vraagt in ruil daarvoor een kans voor het volk 
Israel. 
 
De lezing die we lazen is net voordat men ook echt het beloofde land in zal gaan. Mozes geeft ze nog 
een laatste maal onderricht zodat het volk in het beloofde land kan gaan leven volgens Gods regels, 
volgens Gods verbond. 
 
Als we kijken in het nieuwe testament gebeurt daar iets soortgelijks. Jezus offert zichzelf op om alle 
zonde en schuld op zich te nemen zodat de mensen het koninkrijk van God, de hemel kunnen 
bereiken. En ook hij geeft zijn discipelen een laatste boodschap mee.  
 
Jezus zei, en ik zeg het nu even in eigen woorden: De belangrijkste regel is dit:  Hou van God met 
heel je hart, met je hele ziel en met je hele verstand. En heb je laatste lief zoals je jezelf lief hebt. 
Laten we dat gewoon doen, daar wordt de wereld een stuk mooier van. 
 
Pianospel door Irina Ursu – Antonova 
 
Geloofsbelijdenis   Julia Abis 
Ik geloof in God. 
Hij is voor mij de liefde en het licht. 
Zonder Hem zou de wereld niet bestaan; zouden plant, dier en mens niet 



kunnen leven. 
Ik geloof dat het doel op aarde is om onze liefde te ontwikkelen. 
Wanneer de mensheid liefde voelt voor alles en iedereen, 
dan is de liefde volmaakt en het licht geheel helder, 
dan zijn wij weer een met God 
Ik geloof in Christus. 
Hij is puur, oprecht, eerlijk en krachtig. 
Hij kiest altijd voor de juiste weg zonder zichtzelf voorop te stellen. Hij is 
mijn voorbeeld. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Hij is overal aanwezig en leidt ons op onze weg. 
Wanneer we ons er voor openstellen voel je Zijn aanwezigheid. 
Ik geloof dat we als de gemeenschap de verantwoordelijkheid hebben 
om elkaar te stimuleren onze verdraagzaamheid en liefde voor alles om 
ons heen te ontwikkelen, 
totdat we uiteindelijk weer één worden met God 
 
Collecte  
 
Lied tijdens de collecte:  
Jij bent de God  Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 
Jij bent de God die mij gegeven is, 
de beker die voor mij ingeschonken staat. 
Mijn levenslot rust in jouw hand, 
goed land is mij ten deel gevallen. 
 
Jij bent het lot dat mij beschoren is, 
mijn schaduw, de engel die mij troost mij kwelt - 
laat deze kelk aan mij voorbijgaan, gauw, 
ik kan geen mensen drinken. 
 
Wie ben je, jij die mij te drinken vraagt? 
Je aarzelt nog aan mijn deur, je klopt en wacht, 
een dorstend hert- en ik een lege bron 
dorstend naar stromen regen. 
 
Intenties 
Het delen van onze gebeden en onze intenties, via het groene boek, via Zoom en in de kerk 
 
Tafelgebed - Wij breken en wij delen 
Wij breken samen brood 
en reiken aan elkaar de beker. 
Dit eeuwenoud gebaar 
herhalen wij vandaag. 
Met breken en delen 
vieren we gemeenschap 
en belijden we gelijkheid, 
solidariteit en mededogen. 



Een volk begon de uittocht 
bevrijdde zich van slavernij, 
het trok door de woestijn. 
 
Jezus van Nazareth uit Palestina, 
zijn leven was geven, breken en delen. 
Hij nam het brood en de beker 
en gaf ons zijn erfenis. 
 
Zo willen wij ook leven 
samen met iedereen die we op ons pad vinden 
de mensen voor wie wij kiezen 
en de mensen die ons vreemd zijn. 
Daarom herhalen wij vanmorgen 
dit oud gebaar 
van breken en van delen. 
 
Nodiging voor het breken en delen van brood en wijn 
 
Onze Vader 
Die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
En leid ons niet in verzoeking 
Maar verlos ons van het boze 
Want van U is het koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 
In eeuwigheid 
Amen. 
 
Mededelingen 
 
Slotgebed: Johannes 13 
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.  
Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten ook jullie elkaar liefhebben.  
 
Slotlied:  Om liefde  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, 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. 
 
Zegenbede 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

 

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 !!!

 
 
 
 


