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Lied 266: 1,3,5    https://www.youtube.com/watch?v=_H_pUuFER1Q 

1. Die ons schiep, en ook nu nog 
als hier de nacht ons overmant 
houdt in de holte van uw hand  
 

3. Die ons hoedt in uw schaduw, 
Onder uw vleugels toegedekt, 
Liefde, die ons tot leven wekt. 

        5 . Kom tot ons als de morgen. 
 Ga over ons op als het licht. 
 Zegen ons met uw aangezicht.  
 
Beginwoorden: 
Ons begin is in U, de Ene, Scheppende liefde voor alles wat leeft.  
Houd ons vast in uw trouw.  
U gaat als vriend met ons mee, wij lezen U in elkaars gezicht  
Houd ons vast in Uw liefde. 
Geestkracht die ons beweegt  
troost, vervult en verontrust Houd ons vast in Uw waarachtigheid. Amen  
 

Laten we bidden  



Mysterie van Liefde en trouw,  

wij danken U dat we ons verbonden kunnen voelen met iedereen die nu deze 
tekst leest, onderdeel van de viering die we zo graag met elkaar hadden willen 
hebben. Hoe jammer ook dat dat niet kan, we vormen zo toch ook een 
gemeenschap van mensen die zich willen richten op wat ons overstijgt. Die zich 
willen bezinnen op verhalen die leven brengen. Het is een bijzondere tijd, met 
bijzondere vragen die aan ons worden gesteld. Help ons niet op te geven, maar 
open te blijven staan voor wat wel kan, waar we wel elkaar kunnen ontmoeten, 
al is het niet lijfelijk.  

Eeuwige bron van troost en ontferming, laat ieder die getroffen is door onheil, 
door de pandemie, een aardbeving, politieke onrust of oorlog, behoed worden 
voor wanhoop en Uw aanwezigheid blijven ervaren als steun en bron van licht 
in het soms zo diepe donker.  

Wij vragen ruimte in onszelf om vandaag te overdenken hoe wij hier, in onze 
situatie, verder kunnen gaan, in de lastige omstandigheden waarin we 
verkeren. Het leven lacht ons vaak niet toe. Help ons, ons te laten inspireren 
door muziek en  woorden, die uitdrukking willen geven aan Uw Liefde,  die een 
bron van levenskracht wil zijn in ons leven. 

Amen 

Inleidende woorden  

Beste mensen, vandaag zullen we stil staan bij de vraag: hoe verder? We zitten 
midden in de tweede golf van corona-besmettingen en moeten ons  aan allerlei 
extra beperkingen houden, het eind van deze narigheid is nog lang niet in zicht.  

Van de mensen die iemand verloren hebben door corona of er zelf aan lijden of 
geleden hebben kan je niet verwachten dat ze al weer vooruit kunnen kijken. 
Die hebben eerst nog meer dan genoeg aan het nu, aan deze en de volgende 
dag: hoe kom ik er door heen, hoe doorsta ik deze ellende?  

Maar ook als we niet in die enorme zwaarte verkeren, beseffen we dat we  
allemaal op een of andere manier verder moeten in deze nieuwe werkelijkheid. 
Dat brengt veel vragen en onzekerheden met zich mee. Daarom toch nu dit 
onderwerp.  

En als we dan toch de stap wagen richting het kijken naar de toekomst, dan 
zien we dat we in een tijd leven waarin veel van onze vaste routines en 
patronen zijn doorbroken door de confrontatie met het o zo besmettelijke 



virus. Dat roept allerlei verschillende reacties:  van intense angst, boosheid en 
frustratie tot gelatenheid en grote inspanningen om zo goed mogelijk een weg 
te vinden in het moeras van regels en beperkingen. Sommige mensen ervaren 
een weldadige rust en verlangen bijna weer naar een complete lockdown en 
anderen worden wanhopig van alles dat weer opgeschort moet worden. 

We ervaren kwetsbaarheid en soms juist ook nieuwe kansen en kracht. 

Pippi Langkous heeft als motto: ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik 
het wel kan. Dat is een wel heel positief uitgangspunt, verleidelijk maar ook 
niet altijd zo simpel. 

 Laten we proberen er eens met elkaar om heen te lopen, om deze situatie die 
ook in spirituele zin een pittige opgave kan zijn en misschien, of eigenlijk 
hopelijk,  ook nieuwe openingen geeft.  

Ik zal u iets vertellen over het toneelstuk Brekber, breekbaar in het fries, dat 
een aantal jaren geleden werd opgevoerd in het Porseleinmuseum 
Princessehof in Leeuwarden. We zullen een paar citaten lezen uit het boek De 
jongen, de mol, de vos en het paard. En ik raad u aan te luisteren naar muziek 
en liederen die ons in een stemming kunnen brengen van vernieuwing en 
openheid naar nieuwe mogelijkheden. 

Lied 221:  Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
https://www.youtube.com/watch?v=7pARIEGUweg  

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heengeslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
  
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
  
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 



Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden 
  

Psalm 138, uit 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis  

Mijn hart een harp een viool 

Ik zing en speel U, Gezegende. 

Hoog op hun tronen, ik hoor ze, 

De opperste wezens ter wereld. 

Ik tart ze, ik zing ze de Naam toe: 

‘Vriendschap ontferming en trouw,’ 

Naam die mij klonk in mijn oren 

die nog klinkt in mijn ziel: 

‘Ik zal zijn die ik ben, voor jou, 

Vriendschap ontferming en trouw.’ 

Ik vertrouwde mijn oren niet, 

riep omhoog: Wat bedoelt U? 

Versta ik het goed? ja goed 

Klonk een stem in mijn ziel. 

Gij hebt mij gesterkt diep van binnen. 

Ik moet door het oog van de naald, 

Gij haalt mij erdoor, Gij voor eeuwig 

Vriendschap ontferming en trouw. 

Gij laat nooit varen uw werk 

Het broze werk van uw handen.  

 

 

 

Lied 816: https://www.youtube.com/watch?v=sj3bvx7FZRk 

1. Dat wij onszelf gewonnen geven aan het bevrijdende bestaan, 



Aan wat ons uitdaagt om te leven. Dat wij de stille roep verstaan. 

 

2. Dat wij versteende zekerheden verlaten om op weg te gaan. 

Dat niet de greep van het verleden ons achterhaalt en stil doet staan. 

 

4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, dat wij van elke dwang bevrijd 

Naar onbekende plaatsen reizen. Dat Gij ons onderkomen zijt.  

 

Teksten uit De jongen, de mol, de vos en het paard: 

 

Charley Mackesy schrijft in de inleiding: De jongen is eenzaam als de mol voor 
het eerst opduikt. Ze brengen samen tijd door met het staren naar de 
wildernis. Volgens mij is de wildernis een beetje zoals leven: eng soms. Maar 
mooi. Op hun tochten ontmoeten ze de vos. Een ontmoeting met een vos kan 
nooit makkelijk zijn als je een mol bent. De jongen zit vol vragen, de mol 
hunkert naar taart. De vos is vooral stil, want het leven heeft hem pijn gedaan. 
Het paard is het grootste wat  zij ooit zijn tegengekomen en ook het 
zachtaardigste.  

Toen ik het boek aan het maken was, zegt de schrijver, heb ik me vaak 
afgevraagd: voor wie ter wereld ben ik dit aan het doen? Maar zoals het paard 
zegt: De waarheid is dat iedereen gewoon maar wat probeert.  

Een paar citaten uit de prachtige boek waar ook hele bijzondere tekeningen in 
staan:  



De meeste oude mollen die ik ken, zouden willen dat ze minder naar hun 
angsten hadden geluisterd en meer naar hun dromen.  

 

Lief voor jezelf zijn is een van de allerliefste dingen die je kunt doen, zei de mol. 
We wachten vaak tot iemand iets liefs doet, maar lief zijn voor jezelf kan nu 
beginnen, zei de mol.  

Soms voel ik me verloren, zei de jongen. Ik  ook zei de mol. Maar wij houden 
van je. En liefde brengt je thuis. Ik denk dat iedereen alleen maar probeert om 
thuis te komen, zei de mol.  

Wat is het moedigste dat je ooit gezegd hebt, vroeg de jongen. “Help” 
antwoordde het paard.  

Wanneer was jij op je allersterkst, vroeg de jongen. Toen ik mijn zwakte durfde 
te laten zien. Om hulp vragen betekent niet dat je opgeeft, zei het paard. Het 
betekent dat je weigert op te geven                                                                        

        

 

Lied: 928    https://www.youtube.com/watch?v=TFFAFTw6fho 



 

1. Hoe ik ook ben in donker gehuld, nog wacht mij de morgen. 

2. Hoe ik ook ben verloren geraakt, nog draagt mij een engel. 

3. Hoe ik ook ben geworden tot niets, nog ziet mij de Ene.  

 

Lezing: Johannes 6: 28- 36 uit de Bijbel in de Gewone Taal 

De mensen vroegen: “wat moeten we doen? Wat vraagt God van ons?” 

Jezus zei tegen hen: “God vraagt maar één ding, namelijk dat jullie in mij 
geloven. Want God heeft mij gestuurd.” 

De mensen zeiden: “kunt u dat met een teken bewijzen? Dan zullen we in u 
geloven. Mozes gaf ook een teken, hij gaf onze voorouders in de woestijn 
manna te eten. In de heilige boeken staat: “hij gaf het volk brood uit de hemel 
te eten.””  

Maar Jezus zei tegen hen: “het was niet Mozes, maar mijn Vader die dat brood 
gaf. Luister heel goed naar mijn woorden: Mijn Vader geeft jullie het ware 
hemelse brood. Het brood dat God geeft, komt uit de hemel en geeft eeuwig 
leven aan de mensen.” 

De mensen zeiden; “Heer, geef ons elke dag dat brood!” 

Jezus zei: “Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je 
nooit meer honger hebben. Als je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst 
hebben. Maar ik heb al eerder gezegd: Jullie zien wel wat ik doe, maar toch 
geloven jullie niet in mij.” 

 

Luisteren we nu naar een filmpje met de Morgenstimmung van Grieg. In het 
verhaal van Peer Gynt is dit de muziek die geschreven is bij de scene dat hij 
wakker wordt, verlaten op het strand van Marokko, en de zon ziet opkomen. 
Ook in deze muziek dus weer: een nieuwe morgen, wakker worden. Het wordt 
gespeeld door een jeugdorkest, dat vond ik wel mooi passen bij het thema van 
deze ochtend: hoe verder, wat gaan we doen, hoe kijken we naar de toekomst.  

                                    

Muziek: Morgenstimmung van Grieg: 



https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0&list=RD-rh8gMvzPw0&start_radio=1&t=6   tot 
4.00, Morgenstimmung van Grieg 

 

Overdenking:  

Beste mensen, in het Princessehof in Leeuwarden, internationaal 
bekend museum voor keramiek werd een aantal jaren geleden het 
toneelstuk Brekber opgevoerd. Brekber is breekbaar, kwetsbaar in 
het fries. Het decor bestond uit glazen kasten met daarin borden en 
bewerkte scherven uit de collectie.  

Eerst een korte schets van een deel van de inhoud en daarna leggen 
we de verbinding met de net gelezen teksten en met wat dit mogelijk 
voor ons in ons dagelijks bestaan kan betekenen. De vragen die aan 
de orde komen spelen niet alleen een rol wanneer het gaat, zoals in 
dit stuk, om het geven van een goede bestemming aan een met veel 
inzet bijeengebrachte verzameling. Ze zijn herkenbaar voor ons 
allemaal als we ons leven zien als een proces van het zoeken naar 
zingeving, geluk en voldoening in omstandigheden waar we niet voor 
gekozen hebben.  

In dat verband is dit thema zeker nu actueel, waar we allemaal onze 
weg moeten zoeken in situaties waar we nooit van gedacht hadden 
dat we erin terecht zouden kunnen komen.  

De hoofdpersoon van Brekber, Wieke Meinsma, is terminaal ziek. Dat 
is een uitzonderlijke situatie. Maar ook in ons leven nu kan het 
voelen alsof er geen toekomst meer is, alsof veel mogelijkheden 
afgesloten zijn. Het is goed daar uitwegen uit te zoeken, als het niet 
letterlijk kan dan in elk geval innerlijk. Laten we die zoektocht 
vandaag met elkaar ondernemen.  

Wieke Meinsma heeft een verzameling van 888 Chinese borden, 8 is 
het geluksgetal in China dus hier is sprake van een symbool van drie 
dubbel opgestapeld geluk. Omdat ze ernstig ziek is en binnenkort zal 
sterven wil ze haar collectie nalaten aan een museum, maar dat blijkt 



alleen geïnteresseerd in zes topstukken, de rest willen ze niet 
hebben. Dat is voor Wieke eerst onvoorstelbaar. En als ze zich 
realiseert dat dit echt zo is, een bijna onoverkomelijke teleurstelling. 
Heeft ze daar zoveel moeite voor gedaan om juist deze unieke 
verzameling bij elkaar te brengen? Haar hele zingeving is erop 
gebaseerd geweest en nu staat dat ineens allemaal op losse 
schroeven.  

Indrukwekkend is de worsteling die je ziet bij de oude dame, die haar 
hele ziel en zaligheid heeft gelegd in het uitleven van haar grote 
passie: het bijeenbrengen van de collectie die in haar optiek beslist 
een meerwaarde heeft door de hoeveelheid stukken in die bepaalde 
combinatie.  

Ze kijkt naar haar levensloop en ziet hoe ze keuzes gemaakt heeft, 
haar hart is gevolgd en daarmee ook brokken heeft gemaakt in 
relaties. Met de borden, puur materie, kon ze een eenzijdige 
verbinding aan gaan, die verwachtten niets terug. Heeft ze daarmee 
zin gegeven aan haar leven? Zo heeft ze het wel beleefd, maar nu, bij 
de afronding, komt dit ter discussie te staan. 

Dit toneelstuk, dat u helaas niet meer kunt gaan zien, gaat over 
vasthouden en loslaten. En over waarden, en dat alles in een decor 
waarin de kwetsbaarheid, letterlijk en figuurlijk, centraal staat. 

Er komen indringende vragen aan bod. Vragen die zich aandienen als 
mensen het leven los moeten laten doordat ze ernstig ziek zijn en 
niet meer kunnen genezen. Voor hen zijn de geschetste dilemma’s 
geen vragen uit een toneelstuk maar de harde werkelijkheid. Maar 
niet alleen voor deze patiënten, ook voor ons allemaal zijn hier 
wezenlijke kwesties aan de orde gesteld. Waar gaat het echt om in 
het leven? Wat maakt ons gelukkig? Maar ook: wat beklemt ons, 
brengt ons in de benauwenis om het in Bijbelse taal te zeggen. Waar 
zitten we aan vast? 



En als we kijken naar ons geloof: hoe ervaren we bij dit soort vragen 
onze verbinding met het hogere, met wat ons overstijgt en 
inspireert? Voegt wat we daarin ervaren toe aan ons geluk of doet 
het er eigenlijk niet zo toe? En als we uitgaan van de verbinding met 
God, die zoals het in de psalm voor Huub Oosterhuis is verwoord, 
zegt: Ik zal zijn die ik ben, voor jou, vriendschap, ontferming, trouw. 
De Gezegende, die mij erdoor haalt, die nooit laat varen het broze 
werk van zijn handen. Verandert er dan iets?  

We worden klemgezet door een virus, en, soms los daarvan, soms 
daarmee samenhangend, met angst voor de toekomst. We maken 
ons zorgen over onze economie, voor gebrek aan zorg, ongerustheid 
over hoe het verder moet met de aarde, hoe gaat het met onze 
waarden en vrijheden?  

Zeker nu we meer zelf moeten beslissen hoe strak we omgaan met 
de regels om besmetting te voorkomen kan dat zwaar voelen. En ook 
als we horen over de opwarming van de aarde die maar door lijkt te 
zetten, kan ons dat grote zorgen baren.  

En wat kan ons niet op de laatste plaats geweldig benauwen: de 
vraag naar de zin van het leven, waarbij we nu van allerlei 
gebruikelijke manieren om daar invulling aan te geven, zijn 
afgesneden.  

Net als Wieke Meinsma leven de meesten van ons met toch vrij vaste 
schema’s waar we onze keuzes op baseren: uitgangspunten van 
waaruit we leven, doelen waar we ons op richten, lichtpunten die 
bronnen van kracht zijn. En niet in de laatste plaats routines die ons 
leven overzichtelijk maken en een zekere mate van voorspelbaarheid 
geven. En juist daar lopen we nu vaak tegenaan: de veronderstelde 
zekerheden zijn op losse schroeven gezet.  

Wat moeten en kunnen we daarmee als we het gevoel hebben in al 
die onrust vast te lopen?  



Het paard geeft ons een aanwijzing voor de eerste en misschien wel 
de belangrijkste stap:  

- Wat is het moedigste dat je ooit gezegd hebt, vroeg de jongen. “Help” 
antwoordde het paard.  

- Wanneer was jij op je allersterkst, vroeg de jongen. “Toen ik mijn zwakte 
durfde te laten zien. Om hulp vragen betekent niet dat je opgeeft” zei 
het paard. “Het betekent dat je weigert op te geven”. 

Hulp vragen, aangeven dat we het even niet alleen kunnen. Voor 
sommigen is dat een hoge drempel om te nemen. De meesten van 
ons zijn, denk ik, opgevoed met: zorg dat je jezelf kan redden. Let er 
op dat je niet afhankelijk van een ander bent, je weet maar nooit. En 
toch, als we niet om hulp vragen als daar reden voor  is, gaan we 
voorbij aan een wezenlijke ervaring en missen we de steun die we zo 
hard nodig kunnen hebben.  

Mooi zoals het wordt gezegd: om hulp vragen betekent niet dat je 
opgeeft, het betekent dat je weigert op te geven. Je blijft zoeken naar 
een weg uit de beklemming, ook als gebleken is dat het je in je eentje 
niet lukt.  

Dat kan meer moed vragen en een grotere stap zijn dan alleen 
doorworstelen in een situatie die niet te hanteren is.  

En als we dan Help zeggen, tegen wie doen we dat dan?  

Het is mooi als we mensen om ons heen hebben die dat signaal 
kunnen oppakken en er iets mee kunnen. Als die beschikbaar zijn, 
mogen we daar dankbaar voor zijn. 

Soms zijn ze er niet, of is wat we nodig hebben meer dan mensen ons 
kunnen geven. Dan is het een zegen als we net als David ervaren dat 
er een macht is die boven ons uit gaat,: Versta ik het goed? Ja goed 
klonk een stem in mijn ziel. Ik moet door het oog van de naald, gij 
haalt mij erdoor, Gij voor eeuwig vriendschap, ontferming en trouw.   



Voor David is dit een diep innerlijk weten, waar hij zich door gesterkt 
voelt. Hij vertrouwt erop dat wat hij diep van binnen voelt, waar is.  

In het Johannesevangelie horen we iets soortgelijks:  

Om je te kunnen laten voeden met het brood des levens is 
vertrouwen nodig. Jullie moeten je verlaten op wie God gezonden 
heeft, dus op mij, zegt Jezus. Brood des levens, kracht om door te 
gaan, bron van inspiratie en van meer dan lichamelijke energie. Daar 
hebben wij nu ook wel extra behoefte aan!  

De mensen in Kafarnaüm hebben heel wat tegenwerpingen en willen 
bewijzen zien. Hoe zou dat voor ons zijn? zouden wij, als we daar bij 
geweest waren, het geloofd hebben? Of zouden ook wij heel wat 
slagen om de arm gehouden hebben?  

En tegelijk is er vaak een groot verlangen, naar dat durven 
vertrouwen op de goede krachten in ons bestaan, naar Liefde en 
troost, echte vriendschap en trouw.  

In deze bijzondere tijd, met voor ons zoveel onbekende nieuwe 
situaties en bedreigingen kan het zo nodig en waardevol zijn, dat we 
dat kunnen: aangeven dat we hulp nodig hebben en verlangen naar 
wezenlijke steun. Dat we soms zo in het duister tasten bij het zoeken 
naar nieuw houvast, nu onze bekende routines weggevallen zijn, dat 
we door Help te zeggen, laten zien dat we niet op willen geven.  

Dat we ons oefenen in vertrouwen op de Liefde van God, die ons 
nabij wil zijn. Juist ook in situaties waarin we het even niet weten en 
toch door moeten. Nieuwe wegen moeten zoeken op onbekend 
terrein.  

In het vertrouwen dat ook als we door het oog van de naald moeten, 
de Eeuwige ons erdoor haalt, die voor eeuwig vriendschap, 
ontferming en trouw wil zijn. 

In de beginwoorden van deze viering staat: God,  U gaat als vriend 
met ons mee, wij lezen u in elkaars gezicht.  



God kunnen lezen in elkaars gezicht. Dat betekent ook we God zichtbaar 
kunnen maken in onze gezichten.  

Dat we elkaar liefdevol en met ontferming aan mogen kijken, bereid om om 
hulp te vragen en om elkaar te steunen. Als levende tekenen van Gods 
aanwezigheid in onze kwetsbare wereld.  

Dat we het zo mogen ervaren.      Amen  

 

Luisteren naar Morning has broken 
https://www.youtube.com/watch?v=e0TInLOJuUM  
 

Laat ons bidden, 

Mysterie van Liefde,  

We danken U voor alle goeds in ons leven, voor het ervaren van 
vriendschap en trouw, van verbondenheid met U en met elkaar, als 
leden van onze vrijzinnige gemeenschap en als medeschepselen van 
alles wat leeft op onze aarde. We verheugen ons er in dat we iets 
voor elkaar kunnen betekenen en dat we elkaar mogen bepalen bij 
wat het hoogste en diepste in ons leven is: Uw ontferming en 
inspiratie die  in ons leven gestalte wil krijgen.  

Wij bidden U voor mensen die leven in grote angst voor de toekomst 
of zo achtervolgd worden door hun verleden dat ze niet open kunnen 
staan voor Uw aanwezigheid. 

Voor allen die te maken hebben met de gevolgen van infectie met 
corona, maar ook voor alle kinderen en volwassenen die wonen in 
streken waar andere besmettelijke ziektes heersen en eindeloze 
oorlogen worden uitgevochten. Voor de mensen in Izmir die met een 
aardbeving zijn geconfronteerd, voor de bevolking van Jemen die zo 
zwaar lijdt onder alle geweld. En voor de volken die door heftige 
stormen geteisterd worden. Dat zij steun mogen krijgen en dat 



mogen ervaren als een gebaar van naastenliefde, waaruit zij troost en 
bemoediging kunnen putten. 

Wij bidden voor alle mensen die moeten loslaten hoe hun leven tot 
nu toe was. Voor iedereen die verwachtingen en dromen los moet 
laten. Dat zij zich gedragen mogen voelen door mensen die hen nabij 
blijven. Dat veerkracht hun deel mag zijn, om ondanks alles wegen te 
zoeken naar een nieuwe toekomst. Of als dat niet kan, om liefdevol 
afstand te kunnen doen van wat hen zo dierbaar was, soms zelfs van 
het eigen leven of dat van iemand van wie ze zo ongelooflijk veel 
houden.  

Voor de mensen die moeten beslissen over de koers van ons land, 
dat zij wijze keuzes maken in deze tijd waarin zoveel onzekerheid 
heerst. Dat zij niet uitgeput raken bij het uitvoeren van hun 
intensieve taken, tijdig Help roepen als het teveel zou worden, en 
zich laten voeden met levenskracht uit voor hen betekenisvolle bron.  

Wij bidden om moed en kracht  voor onszelf om in al onze zwakheid 
en menselijke kleinheid wegen te zoeken ons open te stellen voor  de 
Liefde die ons door het oog van de naald wil helpen en die ons 
inspireert te verdragen en vol te houden. 

Dat wij ons ten diepste door U geliefd en gesterkt durven te voelen 
en van daaruit mogen leven.  

Wij bidden voor alle mensen waar ook ter wereld, vaak niet door ons 
gekend, die het zo nodig hebben dat er naar hen omgekeken wordt. 
Laat ook hen het Mysterie van Liefde en zorgzaamheid ervaren.  

In ons eigen gebed richten we ons op wat ons zo diep raakt dat we er 
soms nog nauwelijks woorden voor hebben.  

Dat we mogen ervaren dat we gezien en gehoord worden in wat in 
de stilte aan ons geestesoog voorbij kwam. Dat onze diepste 
verlangens en soms ook wanhopige gedachten van zorg en verdriet  
er zo mogen zijn dat ze ons niet klem zetten. Maar dat juist door onze 



aanvaarding van alles wat in ons is,  we ons ontworstelen aan de 
beklemming van wanhoop en angst.  

Dat we bevrijde mensen mogen worden die open kunnen staan voor 
de vreugde van het leven, van óns leven, uniek en onvervangbaar. En 
dat we die vreugde met elkaar delen, nu en in lengte van dagen. 
Amen 

                   
 

Lied 416: https://www.youtube.com/watch?v=pcc8oNdq3aw 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten,. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
Ronden we deze viering in verbondenheid met elkaar, af. Wetend dat 
we allemaal op hetzelfde gericht zijn geweest. En in het besef dat we 
verder moeten en mogen op de plek waar we in dit leven terecht 



gekomen zijn. Laten we vragen om vertrouwen en moed om onszelf 
en misschien ook wel anderen te bevrijden van beklemming en angst 
en om ons leven ten volle te leven. In vreugde om wat goed gaat en 
waar we dankbaar voor kunnen zijn en in liefdevolle aandacht voor 
wat bezwaart. 
 
Laten we bidden om de verbinding met het Mysterie dat ons ver te 
boven gaat. Dat de geest van Liefde, vertrouwen en bevrijding met 
ons mag gaan.  
 
Wij vragen om een zegen over ons leven èn zeggen elkaar het goede 
toe. Zo zegenen we ook elkaar. 
Amen 

 

Lied 415     

 

Zegen ons Algoede, 

Neem ons in uw hoede 

En verhef uw aangezicht 

over ons en geef ons licht.  

 

Stort, op onze bede, 

in ons hart uw vrede 

en vervul ons met de kracht 

van uw Geest bij dag en nacht.  


