
 
    
 

 

Dagthema: Volmaakt 
 
Overweging 19 februari– Bert van der Meer 
 
“…crux is dat je van een ander mens een object maakt van jouw lust. 
Begint u zich al een beetje ongemakkelijk te voelen? Ik wel. Want al die 
gedachten …” 
 
 
Openingsgebed   
  
Aan God, Adonaï, 
De God van Abraham, Izaäk en Jacob, 
die Zijn woord in ons heeft gelegd. 
 
Aan de ene Mens, 
de man van Nazareth, 
onze reisgenoot ten leven, 
 
Aan de Geest die ons bijeen brengt, 
ons bezielt en inspireert 
dragen wij dit uur op. 
 
Dat wij de woorden die spreken van  
trouw en vertrouwen mogen verstaan. 
 
Mag dit uur ons bemoedigen en inspireren 
op ons pad naar waarlijk leven. 
 
Amen. 
 
Lied: Naar Psalm 24   H.Oosterhuis/A.Oomen  
Van God is de aarde en die haar bewonen. 
Van Hem zijn haar diepte en toekomst. 
Hij heeft haar gebouwd op het water  
en duurzaam verankerd. 
Wie mag zijn hoogte beklimmen? 



 
    
 

 

Wie staan met geheven hoofd in zijn huis? 
Mensen met rechtvaardige handen. 
Mensen met harten onverdeeld,  
afgekeerden van schijn en leugen. 
Mensen onkreukbaar, met licht geladen, 
die doen het goede dat moet gedaan, 
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,  
dat Hem wil zien met eigen ogen.                                                                              
(herhalen vanaf “Van God is de aarde...”) 
 
Poorten, heft uw hoofden omhoog. 
Maakt u groter, oeroude deuren. 
Hier komt de eeuwige, de lichtende. 
Wie is de eeuwige, de lichtende? 
Het is Hij die vecht om gerechtigheid, 
het is de God van de armen, de sterke. 
Poorten, heft uw hoofden omhoog, 
hier komt Hij, de God van de armen, 
de sterke, de eeuwige, de lichtende. 
Wie Hij, de sterke, de lichtende? 
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid, 
onze God, de eeuwige, de lichtende. 
(Herhalen vanaf “Van God is de aarde....”.) 
 
Welkom en Inleiding 
Welkom in deze viering van 19 februari 2023. In het Zuiden is Carnaval 
uitgebroken, op televisie en in de kranten wordt getamboereerd over 
één jaar oorlog  en wij zijn hier in de Duif, in ons vijftigste jaar, en praten 
over de Bergrede. 
Vandaag gaat Natalie met bloemen en met mij voor, en ons geweldige 
koor zingt. Stephanus zit achter de piano, Erwin zit achter de knoppen 
en ondanks de ziekte van Liesbeth en Jan is er toch een boekje en 
hebben we straks koffie en thee. 
Ik kwam een tijd geleden opnieuw in aanraking met de Bergrede doordat 
ik op het spoor kwam van de Amerikaanse pastor Tim Mackie. Hij is de 
drijvende kracht achter The Bible Project, een prachtige hervertelling 
van de Bijbel met tekeningen en een lopende tekst, feitelijk een 
animatiefilm, die ik ook eens in een Duifviering online heb gebracht. Hij 



 
    
 

 

legt hele Bijbelboeken uit. Eerst het geheel, dan de onderdelen, met 
verwijzingen waar dat nodig is, en altijd levendig én kernachtig. 
We lezen vandaag uit Exodus over hoe je je moet gedragen tegenover 
vreemdelingen en in de Bergrede. En we hebben mooie liederen, “Hoor 
je mij” en “Klankresten” dat we nog niet zo vaak hoorden hier. Ik kan 
niet wachten! 
De Bergrede is waarschijnlijk de bekendste rede die van Jezus is 
opgeschreven. Het begint met de Zaligsprekingen, het bevat het Onze 
Vader, het huis op de berg en het huis op het zand, dat als je op je 
linkerwang geslagen wordt, je je rechterwang aanbiedt en daarin zit ook 
een gevaar, namelijk dat je denkt dat je het kent en stopt met luisteren. 
En goed luisteren is nou juist wat dit verhaal zo boeiend maakt, maar 
ook ongemakkelijk. Jezus brengt een ongemakkelijke boodschap.  
De Bergrede is geen mooi verhaal. Het is een appel op elk van ons over 
de manier waarop we in het leven zouden moeten staan. En niet alleen 
over wat je ziet of doet, maar ook in wat je denkt en voelt. En daarmee 
gaat hij veel verder dan wat er staat in de Thora, die 613 regels die 
begonnen met de tien geboden. En dat maakt dat we ons allemaal wat 
ongemakkelijk voelen bij de woorden van Jezus. Want bij ons allemaal is 
werk aan de winkel. 
Het ongemak bij mij zit ook zéker bij het zinnetje “Wees dus volmaakt, 
zoals jullie hemelse Vader volmaakt is” en dat heb ik tot thema van deze 
viering gemaakt. Want volmaakt”, wat is dat eigenlijk? En waarom 
zouden we dat moeten nastreven?  
We hebben dus wat te bespreken, zo direct bij de overweging. Het wordt 
wat ongemakkelijk, maar het wordt ook heel boeiend. 
We zingen straks Herschep ons Hart, als oproep om ons open te stellen 
voor wat komen gaat. Ook wil ik u vragen om een ogenblik stil te worden 
en de dingen van de dag even achter u te laten voor wat het is, zodat we 
hier met volle aandacht bij elkaar kunnen zijn. 
[Stilte] 
Ik wens ons een goede viering! 
 
Lied     H.Oosterhuis / T.Löwenthal 
 
1.Koor  2.Allen 
Herschep ons hart, heradem ons verstand, 
dat wij elkaar behoeden en doen leven. 



 
    
 

 

Maak ons tot uw gemeente, 
wees de stem die ons geweten wekt. 
Verberg u niet, verberg u niet. 
 
Exodus 22,20-26 
Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken, want jullie zijn 
zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Weduwen en wezen mag je 
evenmin uitbuiten. Doe je dat toch en smeken zij Mij om hulp, dan zal Ik 
zeker naar hen luisteren: Ik zal in woede ontsteken en ieder van jullie 
doden, en dan zullen jullie eigen vrouwen weduwe worden en jullie 
kinderen wees. 
Als je geld leent aan iemand van mijn volk die armoede lijdt, gedraag je 
dan niet als een geldschieter en vraag geen rente van hem. Als je 
iemands mantel als onderpand neemt, moet je die voor zonsondergang 
aan hem teruggeven, want hij heeft niets anders om zich mee toe te 
dekken. Waarmee moet hij zijn lichaam anders beschermen als hij gaat 
slapen? Als hij Mij om hulp smeekt, zal Ik naar hem luisteren, want Ik 
ben een genadige God. 
 
Lied: Klankresten  Huub Oosterhuis/Tjeerd P.Oosterhuis 
Klankresten van een onvoltooid verhaal. 
Steenlettergrepen, 
sporen in woestijnzand. 
 
Lichtwoorden, 
ooit ontvangen, 
maar van wie? 
 
Hij zal niet slapen,  
allerzielen hoeder. 
 
Tweede lezing: Mattheüs 5, 33-45 
Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg 
geen valse eed af en houd je aan de eden die je voor de Heer gezworen 
hebt.” Dit zeg Ik daarover: zweer helemaal niet, noch bij de hemel, want 
dat is de troon van God, noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, 
noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; zweer 
evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of 



 
    
 

 

zwart maken. Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan 
toevoegt komt voort uit het kwaad. 
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een 
tand voor een tand.” Dit zeg Ik daarover: verzet je niet tegen wie kwaad 
doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de 
linkerwang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je 
onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af.  
En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee 
met hem op. Als iemand iets van je vraagt, geef het hem, en keer je niet 
af van wie geld van je wil lenen. 
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben 
en je vijand haten.” Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor 
wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je 
Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en 
slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? 
Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters 
vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de 
heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader 
volmaakt is 
 
Overweging 
Taalkundig betekent volmaakt volgens Van Dale “zonder gebrek” of 
“volkomen”. Jezus roept ons op om volmaakt te zijn. Dat klinkt als 
perfectionisme en extreem controlerend gedrag. Er zijn mensen met 
minder in een burn-out terechtgekomen, zeg maar. 

Zoals ik. Waar het me héél lang lukte om met een klein beetje 
ontspanning héél veel activiteiten te kunnen doen, bracht een 
emotionele belasting me in een burn-out. De afgelopen maanden ben ik 
bezig geweest daaruit te klauteren, en ik ben er nog niet. Ik zou, zeker in 
mijn staat, niet weten wat er aanlokkelijk is om volmaakt te zijn, ik ben 
immers net geconfronteerd met mijn eigen falen, of als ik aardig ben, 
mijn eigen kwetsbaarheid. 

In de wereld waarin Jezus leefde betekende volmaakt dat je je moest 
houden aan elk van de 613 leefregels uit de Thora, de eerste vijf boeken 



 
    
 

 

van het Oude Testament. Die regels focusten echter op het gedrag dat 
iemand vertoont, dat wat we aan de buitenkant zien. En Jezus zegt dat 
hij gekomen is voor de vervulling van de Schrift en hij doet dat niet door 
meer regels, maar door er een hart aan toe te voegen. 

Hij richt zich daarmee ook op onze gedachtenwereld. Hij zegt namelijk 
dat het niet alleen erg is als je iemand vermoordt – dan word je namelijk 
voor het gerecht gebracht – maar ook als je iemand verwenst en de hel, 
of een enge ziekte, toewenst. Hij zegt dat als je in de kerk bent, je offers 
brengt, en je bedenkt dat je je niet hebt verzoend met je naasten, dat je 
de kerk uit moet gaan en je verzoenen met hen. Hij zegt dat overspel 
plegen strafbaar is, maar dat elke man, elk mens, die wel eens begeerlijk 
naar een andere vrouw, een ander mens, gekeken heeft, feitelijk al 
overspel gepleegd heeft. De crux is dat je van een ander mens een object 
maakt van jouw lust. 

Begint u zich al een beetje ongemakkelijk te voelen? Ik wel. Want al die 
gedachten zijn mij bekend. Ik heb wel eens iemand verwenst. Ik heb me 
wel eens niet verzoend met een naaste. En in onze oversekste 
samenleving draait zóveel over uiterlijkheid. En was lust in mijn ogen 
iets dat heel lang werd gezien als mannelijk en normaal. Pas sinds Me 
Too kennen we de kwalijke kanten hiervan ten volle. Terwijl het dus al 
tweeduizend jaar in de Bijbel staat. 

Ben ik dan wel degene die hier zou moeten staan om u te vertellen hoe 
het in elkaar zit? 
Ik ben weliswaar net door u opnieuw gekozen als voorganger, waarvoor 
dank, maar dat betekent in de Duif gelukkig niet dat ik alle regels aan u 
kan opleggen en u daarop kan aanspreken. Het enige dat het wél 
betekent is dat ik me heb voorbereid op vandaag. En daarop ben ik 
aanspreekbaar. Voor en na deze viering en in de onze liturgie-
bijeenkomsten. 

Waarom zou je het willen, de leefregels van Jezus volgen? 
Het zijn de regels die door andere mensen, honderden en duizenden 



 
    
 

 

jaren geleden, zijn opgetekend. Het is hun nalatenschap waarmee ze 
willen zeggen: wij hebben dit opgeschreven, zodat jullie dezelfde fouten 
niet meer hoeven te maken. En we weten dat het fouten waren, omdat 
het de verhoudingen tussen mensen heeft geschaad, kapot gemaakt en 
dat bedreigt ons allemaal. Want als dat lot je naaste vandaag treft, kan 
het jou morgen treffen. We zijn immers een gemeenschap, we houden 
elkaar liefdevol bij de les. En die gemeenschap strekt zich dus uit tot 
onze voorouders. 

Ik weet niet of je je wel eens hebt afgevraagd: hoe deed mijn vader, mijn 
grootvader op deze leeftijd? Of je moeder of grootmoeder uiteraard? 

Ik wel. Ik heb dan vaak mijn grootvader voor me, de vader van mijn 
moeder. Mijn eerste twee doopnamen komen van hem. Hij was een 
rustige, zwijgzame man, getrouwd en vader van een gezin van drie. En 
hij was boer op een klein gemengd bedrijf in Gaanderen, de Achterhoek. 
Zijn veertiger jaren waren de tijden van de Tweede Wereldoorlog en de 
wederopbouw. Ik ken die boerderij, ben daar vaak geweest en heb daar 
gelogeerd, heb foto’s gezien en veel verhalen gehoord over en van de 
oorlog. Dus het was best voorstelbaar voor mij om me die tijd voor hem 
voor te stellen. En als ik vond dat ik het lastig of moeilijk had, dacht ik 
aan hem terug en meestal viel het dan wel mee. Op die manier voel ik 
me met hem verbonden.  

Op die manier zijn we verbonden met onze eerdere generaties, maken 
zij deel uit van onze gemeenschap. Ons collectieve geheugen, zo u wilt. 
En onze ouders hebben dat aan ons proberen door te geven. 

De leefregels uit de Thora zijn dus uit liefde opgeschreven door onze 
voorouders. Jezus stond ook in die traditie en ging daarop verder in zijn 
Bergrede. Laten we daarop nog wat verder studeren.  

Jezus geeft aan dat het niet alleen gaat over ons gedrag: dat wat we aan 
de buitenkant, dat wat we met getuigen en in een politie-onderzoek ook 
met camera’s, reconstructies en ‘feitenrelaas’ kunnen reconstrueren. 
Nee, het gaat óók over onze gedachten. Die gedachten zetten immers 



 
    
 

 

aan tot gevoelens en gedrag. Vanuit de feilbaarheid van de mens, die 
zich in de Joodse en ook in onze geschiedenis duidelijk toont, is het zaak 
om dáár te beginnen.  

Het gaat in alle situatie die Jezus noemt, of het nou gaat om het 
verwensen van iemand die je naar het leven staat, het begeren van een 
andere mens, het niet verzoenen met een naaste, om een situatie waarin 
je je superieur waant ten opzichte van een ander. Het is jouw gelijk, of 
jouw geluk dat centraal staat en die ander moet daarvoor wijken. 

En dat is overal om ons heen. Het is in de ergernis in de rij bij de bus, 
omdat iemand een los kaartje koopt. Het zit in het ons afsluiten van de 
aardbevings-slachtoffers in Turkije en Syrië. Het zit hem in Rusland 
veroordelen om wat zijn leider en vazallen de bevolking en het leger 
laten doen, met hun fascistische machtsstructuur. Die is fout, maar de 
Russen niet. Het zit in de lol die we hebben om iemand die zich 
verspreekt, in de manier waarop we wél in de bres springen voor onze 
eigen kinderen en minder hard lopen voor andere kinderen, ook als 
daarvoor niemand in de bres springt. Het zit hem in je afzetten tegen 
babyboomers als de daders van de klimaatellende, zonder context en 
inlevingsvermogen. Het zit hem in het afzetten tegen zes- of zeven-
vinkers.  Het zit in ons ergeren in het verkeer omdat andere auto’s te 
hard of juist te langzaam rijden. Het zit in het neerkijken op mensen met 
een praktische opleiding. Het zit in toestaan dat ons inhumane 
asielbeleid blijft bestaan, met overvolle centra, hordes voor 
gezinshereniging. Het zit in blijven hangen in de omgekeerde vlag, de 
boerenprotesten, zonder het grotere plaatje te willen zien.  

Pfff, dat zijn wel héél veel punten om aan te werken. En het goede 
nieuws is dat we daar met elkaar over mogen hebben, ons bewust zijnde 
van onze menselijke natuur. 

Verwarrend wordt het verder nog als hij geen onderscheid maakt tussen 
gelovigen en niet-gelovigen, “want de zon gaat toch op voor iedereen”? 
Hoezo? Waarom gaan we dan nog naar de kerk? 



 
    
 

 

Ik hoop dat u nog even blijft "#$want hoewel we niet beter zijn dan 
mensen die dit verhaal niet horen, zijn we ons er inmiddels wel van 
bewust dat er werk aan de winkel is. We zijn bewust onbekwaam in het 
leven, er is aan elk van ons wat te doen. 

En dat vind ik een positieve boodschap: dat we kunnen doorgaan met het 
inspireren van elkaar, ook het uitspreken van onze zwaktes naar elkaar, 
dat we in gesprek blijven met elkaar, ook als het moeilijk is. Ook Jezus 
was niet beter dan ons. Hij had alleen het licht gezien. Wij mogen 
daarvan getuigen, elke dag opnieuw.  

Moge het zo zijn. 

 

 
Pianomuziek door Stephanus Harsono 
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in de aanwezigheid van de Eeuwige in onze wereld. 
Ik geloof in herkenning van Jezus, onze broeder in ons leven. 
Ik geloof in de troostende aanraking 
van de Geest die in en met ons is. 
 
Vertrouwen durf ik op U, Onnoembare, die mij bij name kent. 
Vertrouwen op de wetenschap over U en uw Rijk, die in mij is. 
 
Ik geloof dat de kennis van vrede en gerechtigheid, 
van waarheid en geloof in onze ziel is gegrift. 
Ik geloof dat wij met elkaar en met Gods hulp 
in staat zijn het rijk van God dichterbij te brengen, 
door kracht en tegenkracht, 
door de vonk die in ons allen is 
te laten ontvlammen 
met behulp van de Geest die waait waarheen Zij wil. 
 



 
    
 

 

Ik geloof dat wij alleen met elkaar, in zachtheid en tederheid, 
ons durven overgeven aan onze bestemming: 
Kind te zijn van God met een lichtend hart 
en een aanstekelijke liefde 
voor ieder schepsel dat leeft. 
Zo helpe mij de Barmhartige in wiens hand wij mogen rusten. 
Amen 
 
Collecte 

 
Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze 
gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van 
een periodieke/ jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook 
een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een bijdrage doen door 
de QRcode te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van 10 euro is 
ingevuld, dit kun je naar eigen inzicht veranderen. 
Hartelijk dank voor je gift!!! 

 

Stichting De Duif 

 

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 
 
Lied: Tafelgebed   H.Oosterhuis/B.Huijbers             
 
A:  Gij die weet wat in mensen omgaat 
     aan hoop en twijfel, domheid,  
     drift, plezier, onzekerheid. 
 
Vz: Gij die ons denken peilt  



 
    
 

 

      en ieder woord naar waarheid schat, 
      en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat. 
 
K:  Gij toetst ons hart en Gij zijt groter dan ons hart; 
     op elk van ons houdt Gij uw oog gericht; 
     en niemand of hij heeft een naam bij U, 
 
Vz: en niemand valt of hij valt in uw handen, 
     en niemand leeft of hij leeft naar U toe. 
 
A:  Maar nooit heeft iemand U gezien. 
     In dit heelal zijt Gij onhoorbaar. 
     En diep in de aarde klinkt uw stem niet; 
     en ook uit de hoogte niet, 
 
Vz: en niemand die de dood is ingegaan, 
     keerde ooit terug om ons van U te groeten. 
 
A:  Aan U zijn wij gehecht, naar U genoemd. 
     Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet. 
     Wij gaan de wereld door met dichte ogen. 
 
K:  Maar soms herinneren wij ons een naam, 
     een oud verhaal dat ons is doorverteld, 
     over een mens die vol was van uw kracht, 
     Jezus van Nazareth, een jodenman; 
 
A:  in hem zou uw genade zijn verschenen, 
     uw mildheid en uw trouw; in hem zou voorgoed 
     aan het licht gekomen zijn hoe Gij bestaat: 
     weerloos en zelveloos, dienaar van mensen. 
Vz: (**) Hij was, zoals wij zouden willen zijn: 
     een mens van god, een vriend, een licht, 
     een herder, die niet ten eigen bate heeft geleefd, 
     en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven; 
 
A:  die in de laatste nacht dat hij nog leefde, 
     het brood gebroken heeft en uitgedeeld, 



 
    
 

 

     en heeft gezegd: “neemt, eet, dit is mijn lichaam, 
     zo zult gij doen tot mijn gedachtenis.” 
 
A:  Toen nam hij ook de beker, en hij zei: 
     “dit is het nieuw verbond, dit is mijn bloed, 
     dat wordt vergoten tot vergeving van uw zonden. 
     Als je uit deze beker drinkt, denk dan aan mij.” 
 
Vz: Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom dit brood, 
     en breken het voor elkaar: 
K:  om goed te weten wat ons te wachten staat, 
     als wij léven, hem achterna. 
 
    (herhalen vanaf  (**) "Hij was, zoals wij zouden willen zijn") 
 
A:  Als Gij hem hebt gered van de dood, 
     God, als hij dood en begraven, toch leeft bij U, 
     redt dan ook ons en houdt ons in leven, 
     haal ook ons door de dood heen, nu 
     en maak ons nieuw, want waarom híj wél,  
     en waarom wij niet? 
     Wij zijn toch ook mensen. 
 
Nodiging 
Jezus was zich bewust van de onvolmaaktheid van de mens. Evengoed 
was hij zich bewust van onze neiging tot het goede. En de kracht van het 
delen daarvan. Hij deelde brood en wijn als symbool van het delen van 
het leven. Wij doen hem dat na en nodigen daarbij iedereen uit die hier 
aanwezig is. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je ook 
gelooft, kom want alles is gereed. 
Ik geloof in jouw volmaaktheid 
Vrede en alle goeds 
 
Breken en delen van brood en wijn 
 
Lied: “Hoor je mij”   H. Oosterhuis/ A. Oomen 
Hoor je mij, 



 
    
 

 

voor mij geen ander dan jij, 
bij jou alleen ben ik veilig. 
 
Godheid had mij in haar macht, 
offers eiste zij, bloed,  
ik heb ze gebracht. 
Haar grote namen waaiden voorbij. 
De jouwe niet, die is hier op mijn lippen. 
 
Hoor je mij… 
 
Enige die ik nog ken, 
alles ben je me, 
erfdeel en beker. 
Lieflijke oorden vielen mij toe. 
Mijn hart klimt in mij 
mijn geest wordt wijd: 
Jij verkoopt mij niet, 
voor geen prijs, 
voor geen ander. 
 
Hoor je mij … 
 
ONZE VADER   uit het Nieuw Zeelands Liedboek 
 
Eeuwige Geest, Schepper van de aarde, 
drager van pijn, gever van leven,  
bron van alles wat is en zal zijn, 
Vader en Moeder van ons allen, 
liefhebbende God, in wie de hemel is, 
laat de heiliging van uw naam weerklinken door het heelal. 
 
Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan 
door de volkeren van deze wereld, 
laat uw hemelse wil worden gedaan door al wat geschapen is, 
laat uw rijk van vrede en vrijheid onze hoop ondersteunen 
en moge het komen, uw rijk, hier en nu op aarde. 
Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben, 



 
    
 

 

vergeef ons als we elkaar verwonden,  
sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking, 
bewaar ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn. 
Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is, 
 
Want U regeert in de glorie van uw kracht die liefde is, 
nu en altijd.  
Amen. 
 
Mededelingen 
 
Slotlied                                 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     Petra Kerssies / Tom Löwenthal 
 
V. Ga nu allen heen in vrede 

met woorden van een ver verleden 
gezegend gij met Abraham, Sara, Hagar, Ismaël en Isaak. 
 

A. Moge de Levende ons zegenen en behoeden. 
 Moge zijn aangezicht ons verlichten  
 en ZHIJ ons genadig zijn. 
 Dat ZHIJ met ons is 
 en wij in vrede leven. 


