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SAMENKOMEN 

ORGELSPEL  

MEDEDELINGEN 

ZINGEN ‘DE VREUGDE VOERT ONS NAAR DIT HUIS’ NL 280: 1,2,3 

 

1 De vreugde voert ons naar dit huis 
waar 't woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 

2 Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 

3 dit huis dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 

BEMOEDIGING EN GROET 

Onze hulp is in de naam van de Heer 

die trouw is tot in eeuwigheid, 

die gevangenen bevrijdt 

en blinden ziende maakt; 

die rechtvaardigen liefheeft, 

wezen en weduwen staande houdt, 

en vreemdelingen behoedt; 

die koning is voor eeuwig,  

van geslacht tot geslacht. 

Genade zij u en vrede  

van Hem die zal zijn die Hij zijn zal 

en ook ons de ruimte geeft te zijn die wij zijn, 

van Hem, die is, en die was en die komt 

en van Jezus Christus, onze Heer. 

  



DREMPELGEBED 

Laten we bidden: 

Eeuwige, 

geroepen door een stem, 

soms stil in ons, soms fluisterend, 

soms schreeuwend, soms onrustig makend, 

zo hebt U ons geroepen hier te zijn, 

tot U te komen, 

tot mensen te komen, 

tot onszelf te komen. 

Wees hier in ons midden 

en onthul ons Uw aangezicht 

door de Geest die levend maakt 

en het Woord dat bevrijdt. AMEN 

ZINGEN NLB280:4-5 

 

 

4 Zal dit huis een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len 
troost, waar Gij U vinden laat? 
 
5 Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

 

INLEIDING 

Mei is de maand van bevrijding en vrijheid. De vogels vliegen af en aan en 

herinneren ons eraan dat we zo vrij zijn als de vogels in de lucht. En 

ongetwijfeld hebben ook jullie begin deze maand herdacht hoe Nederland 

onvrij was en bevrijd werd, en ongetwijfeld vertelden we over, of luisterden we 

naar verhalen van onderdrukking en bevrijding. In Nederland, in Europa, 

kunnen we sindsdien vrij en blij leven. Hier wel, maar op vele andere plaatsen 

niet, want je mag er niet jezelf zijn, je mag er geen eigen mening hebben of 

wordt op allerlei manieren onderdrukt. Laten we daar dankbaar voor zijn. Maar 



het is nog maar de vraag of de vrijheid die we genieten ook betekent dat we 

wérkelijk vrij zijn. Daarom wil ik met u nadenken  over verhalen van 

onderdrukking en bevrijding, die ons ook op een ander, op een dieper niveau 

iets te zeggen hebben over vrijheid Ik noem dat maar even ‘Vrijheid 2.0’.  

De Bijbel staat vol van zulke verhalen van onderdrukking en bevrijding. We 

staan stil bij het bevrijdingsverhaal bij uitstek: de uittocht van het volk Israël 

uit Egypte, en de rol van de Farao en Mozes daarin, en ook: bij de bevrijdende 

kracht van Jezus, die mensen op eigen voeten zet, nieuw leven schenkt. Hoe ziet 

echte bevrijding, hoe ziet bevrijding 2.0 er eigenlijk uit? 

KYRIE – GEBED OM ONTFERMING 

Laten we nu eerst stil worden voor God 

Eeuwige, om ontferming bidden wij  

als bij ons vergeefs gezocht wordt naar een hand die vasthoudt,  

een oor dat luistert, een hart vol begrip. 

Om ontferming bidden wij  

als wij de deur gesloten houden voor wie verjaagd, gevlucht zijn,  

als wij gezelschap mijden met hen die eenzaam zijn. 

Om ontferming bidden wij  

als wij eigenbelang laten gelden eigen rechten opeisen, eigen gelijk zoeken. 

Om ontferming bidden wij 

als wij achteloos leven aan Uw woord voorbij, 

als we negeren het woord, de stem, de Mens die ons wil bevrijden. 

Vervul ons met een nieuw verstaan, zo bidden wij.AMEN 

ZINGEN NL 280: 6, 7 

 

 
6 Vervul ons met een nieuw verstaan 
Van ’t woord, waarin Gij spreekt 
En reik ons zelf als leeftocht aan 
Het brood, dat Gij ons breekt. 
 
7 Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht! 



WOORD 

EERSTE SCHRIFTLEZING JESAJA 48:17-21 

Onze eerste lezing is uit Jesaja 48 vers 17 tot 21. 

Daarna bezingen we de bevrijding van het volk Israël uit Psalm 105 vers 9, 10 

en 17. 
 

17Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël: Ik ben de HEER, jullie 

God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat. 
18Luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier, 

en je gerechtigheid als de golven van de zee. 19Je nageslacht zou zijn als het 

zand, je nazaten ontelbaar als zandkorrels. Je naam zou nooit worden uitgewist, 

maar voor altijd bij mij voortleven. 20Trek weg uit Babel, ontvlucht de 

Chaldeeën! Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot aan de 

einden der aarde: ‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’ 21Hij voert zijn volk 

door de woestijn, ze zullen geen dorst lijden; hij laat water voor hen stromen 

uit de rots, hij klieft een rots en het water gutst eruit. 

ZINGEN PSALM 105: 9,10,17 

 

 
9 De harten der Egyptenaren 
Die Israël genegen waren, 
Zijn door de Heer die alles leidt 
Vervult met afgunst, haat en nijd. 
Toen heeft Egypte hen gekweld 
Met sluwe list en bruut geweld 

10 Maar Mozes liet Gods woorden horen, 
Aäron kwam, door God verkoren, 
en tekenen van ’s Heren hand 
geschiedden in Egypteland. 
De duisternis verslond de dag, 
zo triomfeerde Gods gezag. 

17 God was het die zijn volk bevrijdde, 
zijn uitverkoor’nen veilig leidde. 
Zo trokken zij het diensthuis uit 
met dans en zang bij trom en fluit, 
en erfden het beloofde land, 
de arbeid van der heid’nen hand. 



TWEEDE SCHRIFTLEZING MATTHEUS 11: 2-6 

Onze tweede lezing is uit Mattheus 11 vers 2 tot 6 

We lezen over de bevrijdende kracht van Jezus en zingen daarvan uit gezang 

534. 
2Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, 

stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe 3met de vraag: ‘Bent u 

degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ 4Jezus 

antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: 5blinden kunnen 

weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd 

en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt 

het goede nieuws bekendgemaakt.6Gelukkig is degene die aan mij geen 

aanstoot neemt.’ 

ZINGEN ‘HIJ DIE DE BLINDEN WEER LIET ZIEN’ NL 534: 1,2,3,4 

 

 
1 Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
2 Hij die de lammen lopen liet, 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 

3 Hij die de armen voedsel gaf, 
met overdaad hen kwam verwarmen, 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 

4 Hij die de doven horen deed, 
hun eigen oren deed geloven,  
is zelf het woord dat waarheid 
spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 

OVERDENKING 

INLEIDING 

Lieve mensen van God, 

Deze maand vieren we bevrijdingsdag. Ik heb wat moeite met de wijze van 

vieren. Hollandse zuinigheid maakt dat het nooit een echt volksfeest wordt.  



De verhalen van toen worden verteld, maar er klinkt ook kritiek: we zouden 

blijven hangen in een oorlogsverleden dat steeds verder lijkt af te staan van de 

huidige beleving van onvrijheid en vrijheid. Spreken de verhalen van toen ons 

nog wel aan? Missen we misschien het vermogen om deze verhalen in de 

huidige context te plaatsen? Of belemmert een nieuw gevoel van onvrijheid 

mensen vandaag de dag om het feest van bevrijding voluit mee te maken?  

Is, zeg maar, in deze coronatijd, een bevrijding 2.0 nodig? 

GEDENKEN EN IDENTITEIT 

De Bijbel staat vol verhalen van onderdrukking en bevrijding. Het 

bevrijdingsverhaal bij uitstek is dat van de uittocht van het volk van Israël uit 

de slavernij van Egypte. En het is opvallend hoe de herinnering daaraan op 

allerlei manieren levend wordt gehouden:  

Allereerst in de Bijbel zelf, waarin Gods daden gememoreerd worden door 

profeten en psalmdichters. Twee feesten zijn gewijd aan de uittocht:  

Allereerst is er Pesach, een feest dat acht dagen duurt waarin bevrijding en 

uittocht herdacht worden. En dan is er Soekot, het loofhuttenfeest, een feest 

van eveneens acht dagen ter gedachtenis van de tijd dat het volk Israël als 

nomaden door de woestijn trok en leefde in tenten. 

Twee weken per jaar om stil te staan bij de wortels van je identiteit. Niemand 

vraagt zich dan ook af Ik hoor dan ook nooit iemand zich afvragen wat de 

Joodse identiteit is, maar des te meer wat de Nederlandse is. 

Zou gedenken een manier kunnen zijn om je bewust te worden van je 

identiteit? 

BEVRIJDING 

Mensen die de oorlog hebben meegemaakt hoef je niet te vertellen hoe 

belangrijk het is om bevrijd te zijn, vrij te zijn. Maar hoe is dat, wanneer je van 

ver na de oorlog bent? Wat kan hoe dan ook de betekenis zijn van onvrijheid, 

vrijheid en bevrijd worden? Laten we de lezingen er eens bij pakken. 

Jesaja 

In het gelezen gedeelte uit Jesaja roept God bij monde van de profeet het volk 

Israël op te gedenken: Weet je het nog? Ik ben de Heer jullie God, jullie 

bevrijder! Hij roept het volk op te blijven leven in het spoor van de wet, die 

vrede en vruchtbaarheid brengt, welvaart en onvergankelijkheid. Hij herinnert 



het volk aan de uittocht uit de slavernij in Egypte, Hij roept op om ook nu alle 

banden te verbreken met Babel en met de Chaldeeën. Het kan gelezen worden 

als een oproep om je onafhankelijkheid te bevechten, om heidense invloeden te 

weren die van je identiteit een karikatuur maken. 

Het kan ook gelezen worden als een oproep om je te ontdoen van alle vreemde 

krachten die je leven in een neergaande spiraal brengen en je afbrengen van 

dat, waartoe je bestemd bent. In dat licht kan ook de belofte gelezen worden dat 

je leven dan vredig en vruchtbaar zal zijn, en je welvaart en onvergankelijkheid 

zal brengen. 

Maar hoe maak je je dan vrij? Ik kom er straks op terug. 

Mattheus 

In het verhaal uit Mattheus lezen we over Johannes de Doper. Hij is door 

Herodes gevangen gezet. Hij ervaart niets meer van die beloften die God bij 

monde van Jesaja uitsprak, terwijl hij nog wel zo zijn best had gedaan om als 

een heraut te spreken over de komst van Dé Bevrijder, Jezus. Vertwijfeld vraagt 

Johannes zich af of hij wel op de goede weg zit, of Jezus wel degene is die hij 

denkt dat hij is. En wat een moed spreekt eruit om zijn situatie onder ogen te 

zien en het dan maar gewoon aan Jezus te vragen. 

En het antwoord van Jezus is zonneklaar. ‘Kijk en luister goed’, Johannes, ‘zie 

wat ik doe, hoor wat ik zeg, mensen worden bevrijd: ze kunnen weer zien, 

lopen, horen, ze worden genezen naar lichaam en ziel, ze vieren en gedenken 

hun bevrijding. Wat moet ik meer zeggen? What you see is what you get!’ 

BEVRIJDINGSPROCESSEN 

Om bevrijdingsverhalen actueel te maken kunnen we leren ze op een dieper 

niveau te verstaan. Het helpt dan om je rekenschap te geven van de elementen 

die je tegenkomt in zo’n verhaal, en hoe die zich tot elkaar verhouden in het 

proces van bevrijding. Ik benoem, in aansluiting bij het verhaal van de uittocht, 

de volgende vijf elementen: Egypte en Kanaän, Farao en Mozes, en Woestijn. 

Egypte 

Elk bevrijdingsverhaal kent ten eerste een beschrijving van de ellendige situatie 

waarin je verkeert. In de oorlog werden we ons pijnlijk bewust van de tirannie 

en uitbuiting van onze onderdrukker. In deze tijd ervaren we gemis aan 

ademruimte vanwege de heersende coronapandemie. In de lezingen komen we 

allemaal plaatsen tegen waar het niet goed toeven was: Babylon en het land van 



de Chaldeeën, de gevangenis waarin Johannes zat, de ziekte waarin mensen 

gevangen zaten, en in het uittochtverhaal: Egypte, wat letterlijk ‘Angstland’ 

betekent.  

Een bevrijdingsproces begint met de bewustwording van de ellende waarin je 

verkeert. Zo kunnen we ook onszélf afvragen waarvan we bevrijd moeten 

worden. Denk er eens over na. In welke ellende verkeer jij? Hoe zit dat in jouw 

binnenste? Hoe ziet jouw innerlijke Egypte eruit? 

Kanaän 

Ten tweede hebben bevrijdingsverhalen ook altijd een element in zich van 

verlangen. Het ontstaat door de bewustwording van je ellende. Je angstland 

Egypte brengt je op het spoor van je verlangen, je innerlijke Kanaän. 

Zo’n verlangen is vaak het diametraal tegenovergestelde van wat je in je 

angstland hebt ervaren: Na alle ge- en verboden tijdens de pandemie verlangen 

we naar de opening van de terrassen, en om elkaar weer onbekommerd te 

kunnen knuffelen, Als dat verlangen concreet wordt kan het je leven richting 

gaan geven. Het is jouw beloofde land, jouw stip op de horizon, de plek waar al 

jouw verlangens bewaarheid worden.  

Hoe ziet jouw beloofde land, jouw innerlijke Kanaän eruit? 

Farao 

In een bevrijdingsverhaal is ten derde ook altijd sprake van iets of iemand die 

levens beperkt of gevangen houdt. Je zou dat de onderdrukker kunnen noemen. 

In Jesaja zijn het de vreemde heersers van Babylon en de Chaldeeën.  

In Mattheus komen we Herodes tegen als onderdrukker, al wordt hij niet 

expliciet genoemd. En bij de personen die door Jezus bevrijd worden van hun 

lichamelijke of geestelijke ziekte wordt eigenlijk helemáál niet duidelijk wie de 

veroorzakers zijn van hun ziekte. Velen geven God, satan, de zondeval of de 

gebrokenheid van de schepping hiervan de schuld. Er valt veel over te zeggen, 

maar dat is een andere preek... 

In het verhaal van de uittocht is Farao de veroorzaker van al die ellende waarin 

het volk Israël verkeert. 

Wanneer we goed kijken kunnen we ook in onze eigen ziel beelden tegenkomen 

van zo’n Farao. Zo’n innerlijke Farao kan ons leven op allerlei manieren 

gevangen zetten: door onze beperkende gedachten, onze angsten en 

onzekerheden, de butsen en builen van het leven.  



Denk er eens over na! Hoe wordt jouw leven gevangen gezet? Hoe ziet jouw 

innerlijke Farao eruit? 

Mozes (en Aäron) 

In bevrijdingsverhalen is ten vierde ook altijd sprake van iets of iemand die je 

helpt bevrijden. In de lezing uit Mattheus is het Jezus, die vele mensen bevrijdt. 

Door genezing naar geest en lichaam geeft hij het leven van mensen vleugels. In 

de lezing uit Jesaja benoemt God zichzelf als bevrijder. Hij heeft immers zijn 

volk gered uit de slavernij? Als we dieper in het uittochtverhaal duiken komen 

we Mozes tegen, door God aangesteld om voor de Farao’s van Egypte de 

vrijheid van zijn volk te bepleiten. Maar Mozes is onzeker. Hij denkt dat hij 

totaal ongeschikt is om de bevrijding van het volk bij de Farao te bepleiten, 

omdat hij niet welbespraakt is. Daarom krijgt hij van God een hulp: de goed van 

de tongriem gesneden Aäron. 

Wanneer we goed kijken kunnen we ook in onze eigen ziel beelden tegenkomen 

van zo’n door God aangestelde Mozes. Hij laat zich zien als aanjager van 

bevrijdende gedachten die je misschien niet eens onder woorden kan brengen, 

maar zich meer aandienen als een gevoel, de fluistering van je ziel, die je een 

richting wijst in je leven. Een ander is vaak nodig daar woorden voor te vinden. 

Herken je de fluistering van je ziel, deze innerlijke Mozes? en herken je de 

Aäron die je daarbij helpt? 

Woestijn 

Ten slotte, met je angstland Egypte achter je, en met je beloofde land Kanaän 

voor ogen trek je de woestijn in met je bevrijder Mozes. Maar in die woestijn 

kom je van alles tegen. Je denkt eindelijk vrij te zijn, maar zolang je angstig 

achterom kijkt, heeft die Farao macht over jou en bepaalt hij je leven, blijft hij je 

achtervolgen met zijn twijfel en zijn onwil en zijn gehechtheid aan het oude 

leven. Zo dreigt hij je opnieuw gevangen te zetten.  

Maar dan doemt een muur van water op. Wat moet je? Het is het moment van 

de waarheid. Terug in de kooi van angst en slavernij, in de armen van Farao? Of 

vooruit, dwars door die muur van water heen vanuit de hoop die in je leeft ooit 

Kanaän, jouw beloofde land, te bereiken?  

Je besluit niet langer achterom te kijken. Je verlangen wint het van je angst.  

Je gooit je in het leven, geeft je eraan over. De muren geven zich gewonnen. 

Achter jou komt je innerlijke Farao jammerlijk om in de golven van 



ineenstortende watermuren. Ontworsteld aan de golven krijgt je leven vleugels 

en opent zich de bevrijdende weg  naar het beloofde land. 

Hoe ziet jouw woestijn eruit? 

AFSLUITING 

Egypte en Kanaän, Farao en Mozes, de woestijn: in het proces van innerlijke 

bevrijding komen ze allemaal langs. Het zijn vruchtbare beelden om op een 

andere manier na te denken over ons innerlijke bevrijdingsproces. Ik hoop dat 

het bevrijdende Woord en de bevrijdende daden van Jezus je leven vleugels 

geeft en handen vol licht! AMEN 

ANTWOORD 

MEDITATIEF ORGELSPEL 

GEBEDEN; ACCLAMATIE ‘WEK UW KRACHT...’ NL 295 

Steeds na ‘Zo bidden wij zingend...’ antwoorden wij met  

‘Wek uw kracht en kom ons bevrijden’  

De organist speelt het bij de eerste keer even voor. Laten we danken en bidden: 

Dankgebed 

Eeuwige Vader en Moeder, 

God die zich onze bevrijder noemt, 

in de stilte komen we tot U 

met onze gedachten, woorden en daden. 

We danken U voor gemeenschap 

voor kracht van bij elkaar schuilen 

voor nestwarmte en geborgenheid 

Egypte 

Here God, we bidden om kracht  

om ons Egypte, ons angstland onder ogen te zien. 

Laat ons zien wat niet goed is in ons leven, 

toon ons onze tekortkomingen, 

de gedachten waarmee we onszelf gevangen zetten, 

de ketenen waarvan we bevrijd moeten worden. 

Geef ons de moed dit alles onder ogen te zien 

en dat voor u neer te leggen. 



Zo bidden wij zingend: ‘Wek uw kracht en kom ons bevrijden’ 

 

Kanaän 

Here God, we bidden om lef 

om op zoek te gaan naar ons Kanaän, 

het beloofde land van onze diepste verlangens. 

Laat ons zien waar ons hart ligt; 

laat ons zien waartoe we bestemd zijn. 

Breng ons op het spoor van nieuwe mogelijkheden 

of geef ons berusting als die er niet zijn. 

Zo bidden wij zingend: ‘Wek uw kracht en kom ons bevrijden’ 

 

Farao 

Wij bidden voor onze innerlijke Farao,  
alles wat ons beperkt, 
alles wat ons onderdrukt om vrijuit te leven. 
geef ons de kracht om verleidingen te weerstaan, 
het oog gericht te houden op ons verlangen, 
en ervoor te kiezen voluit te leven. 
Zo bidden wij zingend: ‘Wek uw kracht en kom ons bevrijden’ 

 

Mozes 

Wij bidden voor de Mozes in ons, 
die ons inspireert en ruimte geeft, 
voor alles wat ons op het spoor van bevrijding zet. 
Geef ons mensen die met ons op zoek gaan, 
wakker de stille fluistering in onze ziel aan 
tot een laaiend vuur. 
Zo bidden wij zingend: ‘Wek uw kracht en kom ons bevrijden’ 

 



Woestijn 

Wij bidden voor de woestijn waarin we verkeren. 

Help ons de ogen gericht te houden op ons verlangen. 

Help ons verleidingen te weerstaan. 

Help ons oog te hebben voor medemensen 

die we op die tocht ontmoeten. 

Wees ons tot gids. 

Breek ons hart open. 

Les onze dorst met water uit De Bron. 

Zo bidden wij zingend: ‘Wek uw kracht en kom ons bevrijden’ 

 

Stil gebed 

In de stilte leggen we aan God voor wat rust op de bodem van ons hart  

en wat door Hem gehoord wordt voordat wij kunnen spreken. 

Onze Vader 

En wij bundelen onze gebeden  in het gebed dat Jezus ons heeft geleerd: 

Onze Vader, Die in de hemel zijt!  

Uw Naam worde geheiligd.  

Uw Koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede,  

gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons  dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  

En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het Koninkrijk,  

en de kracht, en de heerlijkheid,  

tot in eeuwigheid, AMEN. 

  



SLOTLIED ‘JEZUS GA ONS VOOR’ NL 835: 1,2,3,4 

 

 
1 Jezus ga ons voor 
deze wereld door, 
en u volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met u mede 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
2 Valt de weg ons lang,  
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad,  
is het rechte pad. 

3 Krimpt ons angstig hart  
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht  
dat ons troost en richt. 

4 In de woestenij,  
Heer blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd  
in uw heerlijkheid. 

 

 

HEENZENDING EN ZEGEN 

Bewandel dan vol vertrouwen de weg van bevrijding, met de zegen van de 

Eeuwige: 

Gezegend zij de grond onder jouw voeten, 

het pad waarop je gaat, het doel van je verlangen. 

Gezegend zij datgene waarop jouw denken zich richt, 

naar wie of wat jouw liefde vloeit, waarnaar je hoop uitgaat. 

Dat je vrede en vreugde vindt in wie je pad kruist, 

in wie je op jouw tocht vergezelt, in wie in je leven komt. 

Leef in verbondenheid met je ziel, met je geliefden, 

met al wie onze kleurrijke samenleving koestert. 

En dat bovenal de eeuwige jou mag beschermen en behoeden, 

en je leven vleugels mag geven. AMEN 

  



ZINGEN ‘JIJ GEEFT MIJ VLEUGELS’ NL 930 (DRIE KEER) 

 

 
Jij geeft mij vleugels  
en handen vol licht. 
Jij leert mij leven  
zonder gewicht 
lopen op water en  
spelen met vuur 
Jij maakt mij open,  
ik weet dag noch uur 

MEDEDELINGEN 

Collectedoel 2 mei 2021: Eirene: zet zich in voor  
een rechtvaardige en geweldloze samenleving voor iedereen  
en wil dit bereiken door:  
training in principes van geweldloze communicatie;  
aandacht vragen voor vredeswerkers, en vredesmissies zonder wapens;  
projectmatig samenwerken met partners in binnen- en buitenland;  
mensen uit te zenden naar partnerorganisaties en projecten;  
lobbyen bij beslissers om geweldloze alternatieven in te zetten;  
projecten die binnen onze missie en visie vallen (financieel) te ondersteunen.  
Eirene is een hechte, platte vrijwilligersorganisatie op christelijke grondslag.  
Giften via DG diaconie: bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0570 1425 47   
o.v.v. datum: 2-5-2021; doel: Eirene 

9 mei zondagochtend 10:00 uur, online viering met ds. Tjalling Kindt 

 

Doopsgezinde Gemeente Groningen 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen  
Telefoon: 050-312 30 53 Website: https://www.dggroningen.doopsgezind.nl  
Email: info@dggroningen.doopsgezind.nl  
Predikanten: 
ds. Tjalling Kindt (ad interim) // 06-2245 6538 ; tjalling.kindt@kpnmail.nl  
ds. Geert J. Brüsewitz (met ziekteverlof) gjbrusewitz@gmail.com 


