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De Paaskaars brandt 
 
Orgelspel 
Klokgelui  
 
Welkom  
 
De tafelkaarsen en het lichtje van de kinderdienst worden aangestoken 
Openingsvers   
V: Heer, open mijn lippen. 
G: Mijn mond zal zingen van Uw eer. 
V: God, kom mij te hulp. 
G:  Haast U mij te helpen. 
 
Zingen: Gezang 283: 1, 2 en 3, In de veelheid van geluiden 

 
 
2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
3.Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 
Lezing: Prediker 3: 1 – 15, alles heeft zijn tijd   
Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.  
2. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven,  
een tijd om te planten en een tijd om te rooien.  
3. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen,  
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.  
4. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,  
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een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.  
5. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen,  
een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.  
6. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,  
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.  
7. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen,  
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.  
8. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten.  
Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.  
9. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt?  
10. Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd.  
11. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens 
inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind 
doorgronden.  
12. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en 
van het leven te genieten. 13. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en 
geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.  
14. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te 
voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben.  
15. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is 
altijd weer terug. 
 
Zingen: Gezang 283: 4 en 5, In de veelheid van geluiden 

 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 
 
Inleiding 
Vandaag hebben we voor het eerst weer een dienst waar gemeenteleden bij zijn. Het zijn 
allemaal kerkenraadsleden, zij zijn uitgenodigd voor deze dienst om er bij te zijn als Dianne 
en Maarten afscheid nemen en Henk en Jaap Jan worden bevestigd. Ik kan mij voorstellen 
dat u als luisteraar en kijker jaloers bent op hen, dat zij hier wel zitten. Maar bedenk dan ook 
dat zij eigenlijk gewoon oefenmateriaal zijn, om te kijken hoe je een dienst kunt houden met 
een beperkt aantal gemeenteleden erbij. 
Naast de kerkenraadsleden hebben de aftredende en aantredende ambtsdragers ook ieder 
iemand meegenomen. 
We lezen vandaag drie teksten: de éne is aangedragen door Jaap Jan, de ander door Henk en 
de derde door het leesrooster. 
Maar voor wij verder lezen uit het evangelie moet mij eerst iets anders van het hart. 
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Ik kwam in de kerk van Zeerijp, hier dus, en trof kerkuil Meertinus in bepaald niet een 
vrolijke stemming. Na lang aandringen sprak hij zijn zorgen uit: ik heb gehoord dat voorzitter 
Maarten van de kerkenraad en van de kerkrentmeesters opstapt. Maar dat kan toch niet! 
Een voorzitter is er toch voor altijd! 
Ik, kerkuil Meertinus ben toch voor altijd de baas van de dierenkerkenraad! 
Ik antwoordde hem voorzichtig dat de dierenkerkenraad dat maar moest beslissen. 
Daarop riep Meertinus meteen de dierenkerkenraad van Maarland bijeen. 
Gewoon in Zeerijp! 
Niet zoals de laatste keer, toen hij samen met kerkmuis Jan over het spoor naar Loppersum 
moest gaan om Vredesduifje uit de Vredekerk en Vlinder Janna uit de Petrus en Pauluskerk 
op te halen. En daarna nog een keer over het spoor om naar de Mariakerk in ’t Zandt te 
gaan, naar lieveheersbeestje Maria. 
Wie verzon zoiets! Twee keer het spoor over! 
De koude rillingen liepen kerkuil Meertinus weer over de rug. Dat nooit meer! 
 
Een voor een druppelden de dieren de kerk van Zeerijp binnen. 
Kerkmuis Jan zeulde een ontzettend grote taart met zich mee. Gebakken door de vader van 
Peter en Petra zei hij stralend. Wat een goede tip van Lieveheersbeestje Maria om die te 
vragen! 
Het vredesduifje kwam binnenvliegen en zei meteen: wel op anderhalve meter afstand 
blijven anders ben ik weg. O, zei Janna de vlinder die achter Vredesduifje aanfladderde: soms 
voel ik mij zo dichtbij, soms voel ik mij zo afstandelijk, o,o,o. 
Tenslotte kwam Lieveheersbeestje Maria uit ’t Zandt binnen, nog steeds met tranen in de 
ogen vanwege het vertrek van koster Janneke. Dat is toch alweer zes maanden geleden, zei 
Kerkuil Meertinus hardvochtig. 
 
En nu ik toch aan het woord ben, ik wil dit in stemming brengen: er is maar één voorzitter en 
dat ben ik en ik blijf het voor altijd! 
Nou zei Lieveheersbeestje Maria, in de mensenkerkenraad had je voorzitter Maarten die 
tegelijk twee voorzitters was. Maar hij stopt nou en hij wordt door twee mensen opgevolgd. 
Waarom kan een ander dier niet voorzitter zijn. 
Bijvoorbeeld Henk de Haan uit Eenum. 
Henk de Haan? Henk de Haan! Wie is dat nou weer? Nooit van gehoord, ben je gek! vloog 
Kerkuil Meertinus op. 
Vrede, vrede, zei Vredesduifje. Ik schrijf nu de dingen op net als Dianne. Maar zij stopt en ik 
stop ook wel eens. Misschien wil Vlinder Janna dan wel het schrijfwerk doen. 
O ja, zei Vlinder Janna: soms wil ik zo graag iets opschrijven, en soms denk ik: nou even niet! 
 
Zeg, zei Kerkmuis Jan, door al jullie gepraat wordt de taart oud. 
Laten we snel de rondvraag doen. 
Maar dat hoefde al niet meer, Kerkuil Meertinus was alweer in slaap gesukkeld. 
En gretig begonnen de andere dieren aan de taart, wel netjes op anderhalve meter afstand 
van elkaar. 
 
Evangelielezing: Matteus 9: 35 – 38 
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35. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, 
verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.  
36. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en 
hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.  
37. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38. Vraag 
dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ 
 
Zingen:  

 
 
Overdenking 
 
Gemeente van Jezus, 
mensen hier en mensen thuis of waar dan ook, 
Jezus trekt langs steden en dorpen, zoals dat ook in Maarland gaat. We trekken rond langs 
de dorpen om dan hier, dan daar een dienst te houden. Steden zitten er alleen niet tussen, 
maar je kunt je afvragen of de steden in Jezus’ tijd groter waren dan Loppersum. 
Iedere ziekte en elke kwaal kunnen wij in onze dorpen niet genezen, we zijn de Heer Jezus 
zelve niet. Maar wat wij wel kunnen doen is het goede nieuws over het koninkrijk 
verkondigen. We kunnen de verhalen uit de Bijbel doorvertellen en wijzen op die 
empathische herder, die van echt ieder mens houdt. We kunnen mensen die geborgenheid 
zoeken, een plaats bieden om te blijven. 
 
Als mensen al zelf hun heil gevonden hebben in iets anders, prima. 
Maar de zoekers die verloren dreigen te gaan in het grote consumentisme, of in de angst 
voor het einde en noem maar op. Dingen die ons ook van tijd tot tijd opslokken. 
Mensen die de tijd niet aankunnen, hulpeloos en hopeloos in de maatschappelijke race; 
mensen op zoek naar woorden die het houden, die eeuwigheidswaarde hebben; zij die op 
zoek zijn naar een plaats waar je thuis kunt zijn, waar je rust vindt.  
Hen kunnen we een plaats bieden om te blijven. 
 
Het is tijd voor de oogst, zegt Jezus. 
Prediker omvat het hele leven met het begrip tijd: er is een tijd voor alles.  
Het is altijd lastig vat te krijgen op de woorden van Prediker, maar relativeren doen ze wel. 
Als je je rot voelt met of zonder reden, dan helpt het om dat te accepteren en niet van jezelf 
te eisen dat je je vrolijk voelt. Het helpt om je te beseffen dat er nu eenmaal een tijd is om je 
rot te voelen en een tijd om vrolijk te zijn. 
Zo is er ook een tijd dat de kerk leegloopt en een tijd dat de mensen weer op zoek zullen 
gaan naar een plaats om te blijven. Er is een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. 
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Dat afweren is niet voor altijd, er komt ook een tijd om weer te omhelzen: de kerk maar ook 
elkaar. 
 
Ik denk niet dat Prediker met zijn relativering, onverschilligheid wil prediken. Eerder 
vertrouwen en toewijding. En acceptatie dat je geen ijzer met handen kunt breken. Er is een 
tijd voor het éne en er is een tijd voor het andere. 
Zo is er voor jullie, aan- en aftredende ambtsdragers, een tijd om ja te zeggen en een tijd om 
te stoppen.  
Dianne en Maarten, we zijn blij met jullie toewijding; voor dat wat jullie hebben gedaan voor 
de gemeente van Christus.  
Jaap Jan en Henk, we zijn blij met jullie ja! Henk als tussenpaus, interim voorzitter nu 
Maarten stopt; voor jou is het belangrijk dat Maarten na al die jaren eindelijk het 
voorzitterschap eens kan overdragen. Je gunt hem ook eens wat rust. 
Jij bent je, Jaap Jan – samen met Ans – thuis gaan voelen in onze gemeente. En je voelt je 
verantwoordelijk voor het geheel, zeker omdat je ziet dat de generatie na jou het stokje niet 
automatisch meer overneemt. 
 
Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? 
Welk voordeel heeft het om ambtsdrager te worden? 
Misschien wel dat je ervan groeit als mens. Ik was onder de indruk toen ik nog niet zo lang in 
Maarland was en er een diaken afscheid nam. Hij vertelde niet over hoe zwaar het was, 
maar hij vertelde over alles wat hij had geleerd en wat voor bijzondere dingen hij had 
meegemaakt dankzij zijn ambt. Dat vond ik erg mooi, het was voor mij een eye-opener. 
 
Bovendien zet Prediker naast het zwoegen ook het genieten. Dat hoeft niet gelijk het hapje 
en het drankje te zijn, waar je als Maarlandse diaken natuurlijk gelijk aan denkt. Trouwens, 
ook Prediker houdt erg van eten en drinken; dus de diaconie heeft voldoende Bijbelse grond 
voor een goede borrel. Het is niet voor niets, Henk, dat jij als oud-voorzitter van de diaconie 
over Prediker zegt: het had wel mijn neef kunnen zijn! 
Maar ik denk bij genieten vooral ook aan de geborgenheid die mensen elkaar kunnen geven. 
Misschien is dat trouwens ook wel de diepere laag van die borrel. Dat je iets van wat je ten 
diepste raakt, met elkaar kunt delen. En ook dat je arbeider bent voor de oogst, dat je samen 
werkt aan een plaats waar mensen iets van God kunnen vinden. Een plaats waar je zelf ook 
iets vindt van wat je zoekt. 
 
wie schilt de steen 
wie snijdt het water 
over de golven heen 
loop ik naar later 
Dit gedicht van Jan Wolkers vond jij, Jaap Jan, op de dijk van Oostelijk Flevoland; op de plaats 
waar de dijk gesloten is. Het is een prachtig kort vers, dat veel meer oproept dan ik nu kan 
zeggen. Maar voor jou betekent het dat samenwerken belangrijk is, dat de een niet zonder 
de ander kan: harde werkers en slimme denkers hebben elkaar nodig. Soms lijken de dingen 
niet te doen, maar ‘over de golven loop ik naar later’. Dat gaat over vertrouwen en hoop. 
 
Ook Jezus zegt niet als hij de mensenmenigte ziet als schapen zonder herder: dat gaan we 
wel even fixen. Nee, hij spoort zijn leerlingen aan om te bidden: 
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‘Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ 
En even later gaan ze, ze zullen zich wel net zo onthand en onwennig voelen als jullie je soms 
in het ambt zullen voelen. 
Het gaat alleen als we het samen doen. En om wie vooraan gaat. 
Wie vooraan gaat is niet de voorzitter of de kerkrentmeester of de domie, ook al wordt die 
dan voorganger genoemd. Wie vooraan gaat is die Heer, met zijn grote bewogenheid. Die 
herder.  
Laten we hem achterna gaan. Amen 
Orgelspel  
 
Zingen: Gezang 992, Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
 

 
 
2. Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 
3. Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan? 
 
4. Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen en omzien 
naar alles wat er leeft. 
 
BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
 
Afscheid van de aftredende ambtsdragers 
 
Twee van onze ouderlingen nemen afscheid als ambtsdrager. 
Dat zijn Maarten Burggraaff en Dianne Velvis,  
Dianne als scriba en Maarten als 
voorzitter van de Kerkenraad en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. 
Ik wil jullie vragen te gaan staan. 
Je dienstwerk als ouderling eindigt vandaag.  
Wat blijft, ook nadat je van je ambt ontheven bent,  
is de belofte van geheimhouding van wat je is toevertrouwd.  
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Naar beste weten hebben jullie geprobeerd Christus kerk op te bouwen  
en de leden van de gemeente, die aan je zorgen waren toevertrouwd, te dienen.  
Daarvoor willen we jullie ook op deze plaats hartelijk bedanken. 
 
 
 
 
 
Zingen: Gezang 601, Licht dat ons aanstoot 
 

 
 
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
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en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Presentatie van de aantredende ambtsdragers 
 
Gemeente van Maarland,  
u heeft uit uw midden Henk Beukema en Jaap Jan Geertsema gevraagd  
om ambtsdrager te worden.  
Wij gaan hen nu bevestigen: 
 
Inleiding 
Wij zijn de eersten niet 
die in geloof  
de weg van de belofte proberen te gaan. 
Want vele getuigen gingen ons al voor: 
tussen hoop en vrees, 
met vallen en opstaan 
gingen ook zij op weg 
naar het land van belofte. 
En al werden zij vaak ontrouw, 
Gods trouw bleef hen vasthouden. 
 
Nooit heeft het aan mensen ontbroken, 
die daarbij de richting wezen: 
aartsvaders en moeders in Israël, 
zangers en zieners, 
mensen als wij, 
gedragen door de verwachting 
van vrede en gerechtigheid op Gods goede aarde. 
 
Al van oudsher heeft zich  
rond de Messias 
een gemeente verzameld, 
een gemeente van mensen 
die het waagden op zijn weg. 
 
In hun voetspoor weten ook wij ons geroepen 
om Gods liefde voor te leven, 
de naam van Jezus te belijden 
en van zijn koninkrijk te getuigen, 
de Heilige Geest te herkennen, waar Zij waait.  
Dit alles is de verantwoordelijkheid van ons allemaal samen. 
Maar we zijn blij, 
dat er telkens weer uit ons midden  
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mensen naar voren komen, 
om ons in deze gezamenlijke roeping  
te sterken en bij te staan, 
door een speciale taak op zich te nemen. 
Duidelijk herkenbaar voor  
en aanspreekbaar door ons allemaal. 
 
Zo vragen wij vanmorgen aan Jaap Jan Geertsema 
om ouderling kerkrentmeester te worden, 
en aan Henk Beukema om ouderling voorzitter te worden. 
 
Gebed  
Goede God, 
wij zijn blij  
dat U ons nabij bent. 
Wij zijn blij  
dat U Uw liefde met ons deelt, 
in Jezus. 
 
Wij zijn blij 
dat U steeds weer mensen inspireert 
om de aarde mooi te maken, 
om Uw liefde uit te dragen. 
 
Wij zijn blij  
met Uw Geest  
die ons wakker schudt en aanspoort 
om er voor anderen te zijn, 
in navolging van Jezus. 
 
Goede God, 
wij bidden U voor  
Henk en Jaap Jan 
en in hen voor al Uw mensen 
die geroepen worden 
om te werken in de gemeente van Christus: 
 
Dat zij hoop zullen krijgen  
op Uw toekomst  
en daaraan kunnen vasthouden 
dat zij nooit gering zullen denken 
van al Uw kinderen 
dat zij Uw liefde steeds weer mogen  
ontvangen en doorgeven, 
zich verzetten tegen al het onrecht, 
dat het leven van mensen schendt en schaadt. 
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Zo bidden wij U, 
in Jezus. 
Amen 
 
Vragen  
 
 
 
Jaap Jan en Henk, 
wil je het werk als ambtsdrager 
op je nemen in vertrouwen op God? 
En beloof je geheim te houden 
wat je in verborgenheid is meegedeeld, 
en het vertrouwen dat mensen in je stellen 
niet te beschamen?        
 
Zegen  
Henk en Jaap Jan, ontvang de zegen van God, 
wees ontvankelijk voor wat er leeft bij de mensen 
en wees vrolijk voor het aangezicht van onze God, 
die je bewaren zal op al je wegen 
als in de palm van zijn hand. Amen 
 
Vraag aan de gemeente,  
gerepresenteerd door de Ouderling van Dienst 
Gemeente van Maarland, 
nu wij Jaap Jan en Henk 
vragen om bovengenoemde taken  
in en vanuit ons midden te doen, 
vraag ik aan jullie: 
beloven jullie hen daarbij te helpen? 
 
Zingen: Psalm 121 
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2. Uw wankele voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet:  
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 
 
3. De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
 
4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren 
in eeuwigheid bewaren. 
 
Collecte-aankondiging 
Vandaag is er een inzameling voor het werk van de Voedselbank. 
Giften kunt u / kun je overmaken over bankrekening NL60 SNSB 090 18 74 329 op naam van 
Diaconie Maarland, onder vermelding van “Voedselbank”. Zie voor het rekeningnummer 
ook, de website of voorin het kerkblad. 
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Dankzeggingen en voorbeden, 
steeds beantwoord met: 
God wij vragen U 
Hoor ons gebed 
 
U danken wij, God die ons zoekt, 
voor de bewogenheid van Jezus, 
waarin we ook uw bewogenheid 
om ons mensen, om deze hele wereld 
mogen aflezen. 
Daarom zegenen wij uw Naam, 
U bent er Eén die in ons  
het goede naar boven haalt. 
 
Zo danken wij U 
voor onze ambtsdragers, 
voor de nieuwe, voor de zittende, 
voor de vertrekkende, 
voor ieder die op wat voor wijze dan ook 
uw gemeente draagt, 
wilt U hen zegenen: 
God wij vragen U 
Hoor ons gebed 
 
Voor onze wereld bidden wij U, 
voor hen die ver weg en dichtbij, 
als eerste slachtoffer zijn 
van welke crisis dan ook, 
dat wij als wereld solidair zijn: 
God wij vragen U 
Hoor ons gebed 
 
Voor de mensen in ons land 
die het niet redden: 
sociaal of persoonlijk, 
maatschappelijk of economisch. 
Om zegen vragen wij over het 
werk van de Voedselbank: 
God wij vragen U 
Hoor ons gebed 
 
Voor onze kerk bidden wij U, 
voor de landelijke synode  
die weer voor het eerst samenkomt, 
voor onze kerkenraad, 
die weer voor het eerst samenkomt, 
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om wijsheid voor goede besluiten: 
God wij vragen U 
Hoor ons gebed 
 
Voor elkaar bidden wij U, 
voor onszelf en voor de ander, 
voor de aarde en voor dit heelal. 
Zoals wij hier zitten, 
zoals wij waar dan ook 
kijken en luisteren: 
hoor onze gebeden, 
vanuit de stilte 
   
 
……………stilte…………… 
 
God wij vragen U 
Hoor ons gebed 
 
Samen bidden wij: 
 
G: Onze Vader  in de hemel, 
 laat Uw naam geheiligd worden, 
 laat Uw koninkrijk komen 
 en Uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood 
 dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven  
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid.   

Amen. 
 

Zingen: Gezang 657, Zolang wij ademhalen 
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2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op andere lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 
4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 
Uitzending en zegen 
Waar u of jij ook bent, 
hoe je er ook aan toe bent, 
ontvang de zegen van de Eeuwige God, 
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laat je dragen door die zegen 
en draag die zegen uit. 
 
Vandaag gebruik ik de woorden van een Afrikaanse zegen: 
de Eeuwige onze God zegene jullie, 
Hij laat jullie voeten dansen 
en geeft kracht aan jullie armen, 
Hij vervult jullie hart met tederheid 
en jullie ogen met lach. 
 
De Eeuwige onze God, 
Hij vult jullie oren met muziek 
en jullie neus met lekker geuren, 
Hij vult jullie mond met gejuich 
en jullie ziel met blijdschap, 
Hij schenkt jullie steeds opnieuw 
de genade van de stilte 
en het vertrouwen op een mooie toekomst. 
 
De Eeuwige onze God, 
Hij geeft ons allen de kracht 
om in onze wereld 
geloof, hoop en liefde 
een gezicht te geven. 
De Eeuwige zegene ons: 
Vader, Zoon en heilige Geest 
Organist speelt amen  
 
Orgelspel 


