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En dan is het al weer Moederdag, nu zo heel  anders dan al die andere dagen. 

Los van het commerciële verhaal, aandacht voor vrouwen, die al of niet biologische 

moeder,  

aandacht hebben voor mensen om hen heen en die liefde handen en voeten hebben 

gegeven.  

Een baan / roeping / levensband van wat we tegenwoordig 24/7 noemen. 

Volgende week  besteden we in de viering aandacht aan ‘ons aller moeder’ Maria. 

 

Deze week kwamen de berichten dat we voorzichtig onze samenleving weer op een 

aantal onderdelen op gang brengen. 

Gelukkig werden de kerken niet onder festivals en kermissen geschaard. 

In de komende tijd moet duidelijk worden hoe we dag kunnen gaan organiseren. 

Het is duidelijk dat velen er met hart en ziel naar uitkijken om weer naar de kerk te 

gaan 

om God en ook elkaar te zien. 

 

Dit najaar bij de uitvaart van Ied Franken – Engel  

waren er op haar wens tulpenbollen die werden 

uitgedeeld.  

Een aantal van die bollen zijn ook in de kerktuin 

gepland 

en zie hier de fleurige nagedachtenis aan haar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Maandagavond 4 mei is in Krommenie Francisco Alvarez Abril  overleden op  

87 jarige leeftijd. Hij woonde met zijn vrouw aan de  Vederdistelstraat.  

Vrijdagmiddag was zijn uitvaart in de Petruskerk. Waar normaal gesproken vele mensen 

van de Spaanse gemeenschap aanwezig zijn mocht er nu een klein gezelschap van 30 

mensen zijn. Pastor Casalod ging voor in de uitvaartdienst en daarna is zijn lichaam 

gecremeerd.  

 

Op deze maandagavond is in Koog aan de Zaan in zijn thuis 

aan de Hyacintstraat Loek Zonneveld overleden.  

Enkele weken geleden hoorde Loek dat hij maagkanker had.  

Loek werd geboren op 19 oktober 1942 in een groot gezin in 

Uitgeest.  

Hij werd slager en werkte op diverse plaatsen.  

Toen hij chef was in een slagerij in Wormer had hij op een dag 

een extra kracht nodig.  

Dat was Ans Naber en in 1969 trouwden zij elkaar en dat was 

heel goed. 

Samen kregen ze twee dochters. Er kwamen schoonzonen en 

weer later 5 kleinkinderen waar hij ontzettend trots op was en 

heel veel mee heeft gedaan.  

Loek was ook uitermate sportief. Amateur wielrennen heeft hij 

verdienstelijk gedaan en schaatsen. Daar kon hij enthousiast 

over vertellen.  

Zoals bij alles Loek enthousiast was. Als parochie hebben we 

veel plezier gehad aan Loek zijn grote gelovige en sociale 

eigenschappen.  

Op veel terreinen was hij actief, vormselcatechese, parochieblad, de tuinploeg, koster, 

geldtellen, klussen  en alle andere voorkomende werkzaamheden.  

Daarbij hoorde ook het onderhoud aan de luidklok. De laatste jaren wilde het touw nog 

wel eens van het loopwiel schieten.  

Hij wist dan weer mensen om dat voor elkaar te krijgen. Langdurig is de klok geluid bij 

aankomst en bij zijn vertrek.   

Bij een afscheid van een tuinman sprak Loek altijd een ‘woordje’ zoals hij dat zelf 

noemde en zette kruiwagen en tuingereedschap in de kerk.  

Nu waren er ook woorden namens zijn collega’s en een slagersmes dat hij gebruikte om 

het gras tussen de steentjes te halen legden we op zijn kist.  

Loek zorgde bij een uitvaart ook altijd voor een roos op de plaats van de overledene. Nu 

lag er op de kosterstoel een rode roos. 

Daarnaast kende Loek veel mensen en deelde met hen hun lief en leed.  

We zullen in de komende tijd merken wat hij allemaal heeft gedaan zonder dat we dat 

wisten.  

Dat waren dus niet de kaboutertjes, maar dat deed Loek. Sinds het begin dit jaar kwamen 

er klachten, daarna is het proces heel snel gegaan.  



Ondanks dat hij midden in het leven stond 

en nog zo veel plannen had heeft hij 

terugkijkend op een mooi leven met grote 

dankbaarheid,  

zijn leven hier op bewonderenswaardige 

wijze losgelaten en in het vertrouwen dat de 

levensreis verder gaat. 

‘Het is goed zo’,  stond er op de kaart. Vele 

mensen hadden aanwezig willen zijn,  

helaas was dat niet mogelijk, maar buiten 

stond er een grote erehaag en gingen zijn 

fietsmaatjes achter de rouwauto aan.  

Wanneer Loek koster was bij een uitvaart en 

de zon viel door het raam naar binnen zei 

hij: 

‘Als de zon schijnt staat de hemelpoort 

open’ dat zei mijn moeder ook altijd. 

Het kon niet anders dan op vrijdag 8 mei 

scheen de zon. en floten de vogels uitbundig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Op de vijfde zondag van vindt u op internet een viering vanuit de Petruskerk rond het 

thema woestijn. De teksten vindt U onder aan deze nieuwsbrief 

Klikt u hier om die dienst op internet te bekijken.   

https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w 

 

Pastor Stan Baars had de voorgangersbeurt in de Petruskerk en leverde deze 

overweging aan bij de 5e zondag van Pasen.  
 

EERSTE LEZING  UIT DE HANDELINGEN DER APOSTELEN   6, 1-7 
 
Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam,  

begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren,  

omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. 

De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen  

en zeiden: “Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de 

ondersteuning. 

Ziet dus broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en 

wijsheid. 

Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf zullen blijven wijden aan 

het gebed en de bediening van het woord.” 

Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering  

en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest, Filippus, Próchorus, Nikánor, 

Timon, Parmenas  en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. 

Dezen werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun handen oplegden. 

Het woord Gods breidde zich uit en het aantal leerlingen in Jeruzalem vermeerderde 

sterk;  

ook een groot aantal priesters gaf zich gewonnen aan het geloof. 
 
 

LEZING UIT HET HEILIG EVANGELIE VOLGENS JOHANNES   14, 1-12 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  

“Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, geloof ook in Mij. 

In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u 

hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. 

En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u hebt bereid, kom Ik terug om u op te 

nemen bij Mij opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. 

Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend.” 

Tomas zie tot Hem: “Heer, wij weten niet waar Gij heen gaat:hoe moeten wij dan de weg 

kennen?” 

Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de 

Vader tenzij door Mij. 

Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en 

ziet gij Hem.” 

Hierop zei Filippus: “Heer toon ons de Vader; dat is ons genoeg.” 

En Jezus weer: “Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? 

Wie mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? 

Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? 

https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w
https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w


De woorden die Ik u zeg, spreek ik niet uit Mijzelf, Maar het is de Vader die, blijvend in 

Mij, zijn werk verricht. 

Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van 

de werken. 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik 

doe. 

Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.” 

 

PREEK 5E ZONDAG van PASEN  

 

Menigeen heeft het al gezegd: het zijn merkwaardige tijden en onwillekeurig trekt men 

een vergelijking met vijf en zeventig jaar geleden.  

Ook toen waren wij in onze vrijheid beperkt maar zoals Willem Alexander het op 4 

mei zei: nu uit eigen keuze, toen op grond van een genadeloze ideologie.  

En dit alles, laten wij dat niet vergeten, op vandaag 10 mei, Moederdag, dat wij 

vandaag, hoe beperkt dan ook, toch willen vieren.  

Maar ook de dag dat tachtig jaar geleden de Nazi’s ons land binnenvielen. 

Zo strijden op deze zondag een aantal zaken radicaal door elkaar: vechten voor het 

eigen en andermans leven, gedwongen onvrijheid, genadeloze regels en geweld maar 

ook zin voor gemeenschap, voor het ideaal van zorg voor elkaar, dat is liefde.  

Liefde, die wij elkaar kunnen bieden en die een leven lang kan duren. 

Deze aspecten komen onverkort terug in het verhaal dat ik u ga vertellen.  

Deze geschiedenis is al ietwat gedateerd. Ze speelt in de crisistijd in het Midden 

Westen van de Verenigde Staten. 

In het verhaal komt heel mooi de vraag naar voren welke keuzes je hebt te maken als 

het erop aankomt, die van de dwang door regels of die van liefde voor de medemens. 

Er was toen namelijk een werkloze metaalarbeider die geen geld had om medicijnen te 

kopen om zijn vrouw die ernstig ziek was, te verzorgen.  

Wat deed de man? Hij wist om welke medicijnen het ging, dat had hij van de dokter 

begrepen en hij stal deze bij de plaatselijke apotheek. 

Omdat het maar een klein stadje was, was de dader snel opgespoord. De apotheker zat 

met een dilemma: de man had de wet overtreden: inbraak en diefstal.  

Tegelijkertijd had hij, gegeven zijn minimale financiële omstandigheden, dat gedaan 

omwille van de zorg die zijn vrouw nodig had.  

Wat moest het zwaarst wegen: het overtreden van de wet of de zorgverlening aan zijn 

vrouw. Een onoplosbaar probleem. Maar misschien toch heel simpel. 

Na de oorlog kwam dit relaas ter ore van de Universiteit van Chicago. Professor 

Kohlberg legde dit probleem voor aan een lagere schoolklas in Chicago.  

De jongetjes kozen voor de overgrote meerderheid voor het eerste pad; de man had de 

wet overtreden en moest dienaangaande worden vervolgd en veroordeeld.  

De meisjes daarentegen koersten aan op een andere oplossing:  

konden de verschillende partijen in dit dilemma: apotheker, de huisarts, echtgenoot, de 

sheriff en de zieke vrouw niet tot een onderlinge regeling komen zodat ieders belang 

zo optimaal mogelijk zou worden bediend.  



Professor Kohlberg oordeelde dat de jongetjes moreel bezien intelligenter waren dan 

de meisjes. 

Maar deze gedachte werd bestreden door zijn meest briljante studente, mevrouw 

Gilligan.  

Zij vond dat de meisjes intelligenter waren omdat zij een oplossing voorstonden 

waarbij de sheriff niet aan te pas hoefde te komen. 

Dit relaas is de geschiedenis ingegaan als het Kohlberg-Gilligandebat. En ook nog 

leuk om te weten. Mevrouw Gilligan werd later hoogleraar en de opvolger van 

professor Kohlberg. 

De vraag in deze gaat erom wat wijsheid is; wordt die altijd geboden door, ik zeg het 

maar even duur, het streven naar rechtvaardigheid, doordat wij de regels, ook al 

veronderstellen deze dwang, juist willen toepassen, of verdient het de voorkeur een 

ander streven voorrang te verlenen, het streven naar zorg, zoals de meisjes dit zeiden. 

Dit verder kijken dan je neus lang is, het plaatsen van een probleem in haar bijzondere 

omgeving, kijken wat mensen zelf aan mogelijkheden hebben te bieden, wordt deze 

ochtend hartstochtelijk beleden door Jezus zelf als hij gesprek aangaat met zijn 

leerlingen. 

Hij houdt hen voor over de Vader en hoe Zijn liefde te tonen in onze werken. 

Niet een abstract geheel aan regels, een verzameling aan dogma’s maken ons geloof in 

hoe het leven te leiden, het is in ons werken dat onze handelingen in de juiste richting 

worden gestuurd.  

Zo horen wij dat een opvatting over de omgang met elkaar niet van buiten komt, niet 

van bovenaf maar daarentegen wordt geboren in ons innerlijk.  

Het is als een door God gegeven overtuiging en resultaat van een diep doorleefd ideaal 

van binnen. 

Wij bereiken pas ons doel, zegt Jezus, als wij onszelf weten te verliezen, als wij weten 

hoe het brood te breken voor de armen. 

Een duidelijke vingerwijzing die kant uit, wordt ons al geboden door de eerste 

diakenen.  

Het verhaal over hen zegt dat het niet zomaar Lucas is die uit een of ander politiek 

pamflet, vlak voor de verkiezingen, citeert en evenmin gaat het om een lezing uit een 

politicologisch boek.  

Lucas komt, geïnspireerd door de dan al overleden Jezus, met aanwijzingen in de volle 

ellende van de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen.  

De spanning tussen de Joden en de volgers van de weg van Jezus, de eerste Christenen 

heeft zijn hoogtepunt bereikt. 

Lucas is in zijn Handelingen uiterst tastbaar.  

Hij spreekt niet over abstracte regels voor ethisch handelen maar geeft ons, kort en 

goed, een aantal aanwijzingen voor wat wij nu diaconaal handelen noemen. 

Het voeden van de armen, het onderdak bieden aan de thuislozen, het kleden van de 

naakten,  

kortom de tastbare zorg voor de medemens wordt als slogan genoteerd als hij deze uit 

de mond van Jezus hoort.  



Juist het doen van de goede werken is het bedrijven van je geloof. In de optiek van 

Jezus telt niet het naleven van mogelijke dogma’s maar het doen van goede werken.  

Juist daarin, stelt Hij, herken je het verkeren van God in een gemeenschap.  

Dit werkelijk weten te doen vraagt om een sterk en vrijmoedig geloof, een soort geloof 

waarnaar Paulus verwijst als hij ons meldt dat niet geleerdheid of welsprekendheid 

tellen.  

Het gaat enkel om de wetenschap als door Jezus verwoord, die het ideaal van 

medemenselijke zorg zo belangrijk vond dat hij daarvoor zijn leven gaf. 

Men zegt wel dat de macht van God in deze wereld is gekrompen, dat godsdienst niet 

meer de plaats heeft zoals wij die van vroeger kennen.  

Dit kan zeer wel zijn, de macht van God kan minder zijn dan voorheen,  

maar ga nu eens na welke zeggingskracht deze boodschap, dit optreden en door Zijn 

dood van Jezus uitgaat. Juist deze dagen.  

Die boodschap weet ons nog steeds in volle kracht te raken, 

tenminste als wij voor die goddelijke zeggingskracht kunnen en durven openstaan.  

Dat wij, gegeven het voorbeeld van Thomas, als gemeenschap daarin Jezus kunnen 

herkennen.  

Dan volgen wij Zijn weg en zijn wij met Hem in de Vader.  

Zoals die werkloze maar zeer liefdevolle metaalwerker uit het Amerikaanse Midden 

Westen dat deed.  

Niet de angst voor het gezag, voor mogelijke dwang maar de liefde en zorg voor zijn 

ernstig zieke vrouw bepaalden zijn handelen.  

Daarmee nam hij ook de anderen, de apotheker, de dokter, ja zelfs de sheriff in het 

stadje mee op de weg die Jezus ons toont,  

de weg die is waarheid en leven, die is de weg naar een liefdevolle Ouder.    

Amen 

 

Stan Baars, diaken 

 

 

Teksten van de Viering vanuit de Petruskerk  10 mei 2020 

 

Met regelmaat probeer ik een aantal mensen op te bellen. 

Als u mij nog niet aan de lijn hebt gehad, excuus daarvoor 

Ik heb een lange lijst dus het duurt wel even voordat de laatste geweest is. 

De rode draad in deze gesprekken is het monotone van het leven. 

De kleine zaken die zo gewoon leken, en die nu niet meer kunnen, blijken heel 

bijzonder te zijn. 

Veel mensen zeggen dat ze het ritme van de week missen. Iedere dag is het zelfde. 

Iemand zei: ik denk wel eens als ze mij naar het ziekenhuis brengen en vragen wat 

voor dag het is,  

dan zou ik het niet weten, voordat je het weet zit je op de gesloten afdeling.’ 



En het trieste is dat alle afdelingen in onze zorginstellingen gesloten zijn, al wekenlang 

geen bezoek meer.  

 

De tijd die we nu meemaken kunnen we ervaren als woestijn tijd. Woestijn het is de 

plaats in de bijbel waar je uit vandaan moet. 

In de liturgie komen we de woestijn tegen in de tijd van de Advent, waar we Johannes 

de Doper ontmoeten die vooruit wijst naar degene die zal komen. 

En natuurlijk komen we de woestijn tegen de veertigdagentijd, omdat Jezus na zijn 

doop 40 dagen naar de woestijn trok en daar werd beproefd. 

Woestijn we komen haar tegen in het Eerste Testament, 40 jaren verbleef het volk 

Israël in de woestijn, voordat ze het beloofde land konden binnengaan. 

 

Woestijn is de plek waar je niet moet blijven, maar je moet er doorheen. 

En als je dan uit de woestijn bent  kan het zo maar gebeuren dat je er weer midden 

inzit. 

Je komt in het leven verschillende malen die woestijn tegen, steeds opnieuw, en steeds 

moet je weer verder.  

De corona crisis is voor vele mensen ook  woestijntijd.  Het lijkt op een wintertijd door 

kou, regen, gladheid,  gedwongen binnen zitten.  

En tijdens de winter zien mensen uit naar de andere periode van het jaar. 

Inmiddels is het voorjaar geworden. De natuur loopt uit, de vogels zingen in de 

ochtend hun lied, de temperatuur loopt op, en de zon krijgt steeds meer kracht. 

Tegelijkertijd is het wintertijd, mensen teruggeworpen op zichzelf,  gedwongen om 

binnen te blijven . 

Inmiddels duurt deze periode nu al weer 2 maanden.  De lange duur gaat ons steeds 

meer parten spelen. 

We ontdekken hoe belangrijk het is om contacten te hebben.  Dat wij  sociale mensen 

zijn , dat wij ten diepste gericht zijn op anderen. 

En in deze week gloort er licht in de verte, versoepeling van regels, maar met in 

achtneming  van de regels, dus gewoon ons gezonde verstand. 

 

In deze viering wil ik u meenemen naar de woestijn, niet omdat het daar nu zo prettig 

verblijf is,  maar omdat je in de woestijn ook veel kunt leren.  

 

Lezing  uit het boek Exodus 

Na de uittocht uit Egypte trok heel de gemeenschap van de Israëlieten verder en 

bereikte de woestijn van Sin,   

Daar begon heel de gemeenschap van de Israëlieten te morren tegen Mozes en Aäron.   

De Israëlieten zeiden tegen hen:  `Waren we maar door Gods hand gestorven in 

Egypte, waar we bij de vleespotten zaten en volop brood konden eten.  



Jullie hebben ons alleen maar naar de woestijn gebracht  om al deze mensen van 

honger te laten omkomen.' 

Toen sprak de Heer tot Mozes: `Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel.  

De mensen moeten er dagelijks op uit gaan  en de hoeveelheid voor een dag 

verzamelen.  

De volgende morgen hing er dauw rondom het kamp.  

En toen deze was opgetrokken lag er over de woestijn een fijne korrelige laag,  alsof 

de grond met rijp was bedekt.   

Mozes legde hun uit: `Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft. 

Mozes vermaande hen: `Er mag niets bewaard worden voor de volgende dag.' 

Maar sommigen stoorden zich niet aan Mozes' bevel en bewaarden toch iets tot de 

volgende dag; toen zat het vol wormen en het stonk afschuwelijk.  Mozes was woedend 

op hen.   

Iedere morgen opnieuw verzamelden zij het, ieder zoveel als hij nodig had.  

 

Woestijn is tegen je grenzen aanlopen. De grenzen van je kunnen, de grenzen van je 

mogelijkheden. 

Wanneer je lijf je in de steek laat,  wanneer je ziek wordt, beperkt wordt in je doen en 

laten, wanneer zelfs de dood in het vizier komt. 

Woestijn is de eenzaamheid in je leven ervaren, in deze coronatijd zijn vele lijfelijke 

ontmoetingen zijn weggevallen, veel wat je zo gewoon was te doen is niet meer 

mogelijk. 

Woestijn is waar mensen zich terugtrekken in hun eigen holletjes en schichtig hun 

hoofd naar buiten steken alleen als het echt moet. 

Woestijn ervaren mensen die grote zorgen hebben  hoe het met hun bedrijf verder 

moet. Of ze wel werk zullen houden. 

Woestijn ervaren we in onze kerken  waar gemeenschappen krimpen, kerkgebouwen 

worden verkocht. 

Er is nogal wat woestijn,  we kunnen het allemaal aanvullen vanuit onze eigen 

ervaringen.  

 

Maar woestijn is ook een plaats die je kan helpen om tot je bestemming te komen. Het 

is een oefenplaats voor het leven. 

In de lezingen worden de mensen beproefd. Dat is niet iemand een beetje sarren om te 

kijken hoe houdbaar zijn geloof is, maar dat betekent oefenen, trainen.   

Het gaat daarbij om de leerschool van het leven. 

Die stammen van Israël worden van een stel weggelopen slaven een eigen volk. 

Er werden regels gegeven. Tien Geboden om het leven leefbaar te houden,  want als je 

zo op elkaar zit gepakt moet je het toch maar met elkaar zien te redden.  

Heel basaal: niet stelen, respect voor wat van een ander is, niet kwaadspreken.  



En boven aan dat lijstje stond: heb vertrouwen.  Gij zult de Heer uw God, liefhebben.  

Jezus vatte deze 10 woorden samen. 

De evangelist Lucas vertelt daarover: 

 

Daar trad een wetgeleerde naar voren om Hem op de proef te stellen.  

Hij zei: 'Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?'   

Jezus sprak tot hem: 'Wat staat er geschreven in de Wet? Wat lees je daar?'   

Hij gaf ten antwoord: 'U zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en geheel 

uw ziel,  

met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.'   

Jezus zei: 'Uw antwoord is juist, doe dat en je zult leven.'  

 

We dragen een jaarthema mee dat wel een heel bijzondere invulling heeft gekregen: 

omzien naar de ander.  

We kunnen dat waar maken door ieder op onze eigen manier contact te maken.  

Door mensen op te bellen met de vraag: en hoe gaat het nu met jou?  

Een kaartje te sturen, of een berichtje via de telefoon.  In ieder geval om te laten 

merken: ik denk aan jou.  

Dan kan de woestijn voor dat moment even veranderen in een stukje oase. 

Meer dan ooit ervaren we dat we mensen zijn, die mensen nodig hebben.   Gelukkig 

maar. 

En vanuit ons geloof weten we ook dat er Iemand is die ons aanziet,  die ons niet 

loslaat. 

zelfs niet in de diepste woestijn, in de donkerste duisternis. 

Woestijn behalve plaats van beproeving ook om te mogen weten: ik word gekend. 

Ook over mij worden woorden gesproken als Jij bent mijn geliefde kind, mens naar 

mijn hart.  

Ook hier mogen we ervaren het is goed dat jij er bent, ook al ervaar je woestenij.  

In de geloofsverhalen is het God die meetrekt, die zijn mensen niet loslaat. 

en je mag weten dat je juist dan vertrouwen mag hebben  dat het goed kan komen dat 

je die weg niet alleen gaat. Dat God bij je is.  

Zoals we dat hoorden aan het begin in het lied met de titel Schriftlied 

 

Zijn onvergank’lijk testament: dat Hij ons in de dood nog kent 

de dagen van ons leven  ten dode opgeschreven 

ten eeuwig leven omgewend. 

Schrift die mensen toekomst schrijft Naam die trouw blijft. 

Zo zal het zijn God die trouw blijft.  

Amen 

 



VOORBEDE 

God, wij danken u voor alle goeds dat in ons mensen schuil gaat 

voor de solidariteit die wij opbrengen voor anderen 

voor de sociale verbondenheid die ontstaat 

Wij zijn dankbaar voor het werk van artsen en verzorgenden 

en voor alle mensen die onze maatschappij draaiende houden 

wij bidden voor hen om kracht dat zij het werk vol durven en kunnen houden.  

Dat zij zich gedragen weten. 

 

Wij bidden voor het werk van overheden en ontwikkelingsorganisaties  

die zich wereldwijd inspannen voor een betere toekomst voor de allerarmsten:  

dat hun werk door corona niet teniet zal worden gedaan. 

Voor de ontwikkelingslanden waar corona al veel slachtoffers maakt, waar afstand 

houden onmogelijk is. 

Voor al die mensen die daar getroffen zijn en geen zorg krijgen  omdat ze dat niet 

kunnen betalen. 

 

Voor ons zelf bidden wij, op onszelf teruggeworpen, levend in een klein geworden 

wereld 

waarin alleen zijn zo makkelijk eenzaamheid kan worden. 

Wij bidden voor de zieken in ons midden om nabijheid en zorgzame handen 

voor onze overledenen, dat zij opgenomen zijn in uw vrede, geborgen in Uw handen. 

 

Wij bidden op deze Moederdag voor alle vrouwen 

die zich met liefde inzetten voor hun medemensen. 

Voor onszelf,  dat we ons geroepen weten tot broeder en zusterschap. 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt;  

uw naam worde geheiligd; uw rijk kome;  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood;  

en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving,  

maar verlos ons van het kwade.  

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.    

Amen. 

 

 



  Zegenbede  

De Heer zij voor ons,   om ons de juiste weg te wijzen.  

De Heer zij achter ons, om ons te bewaren voor het boze.  

De Heer zij naast ons,  om ons in de armen te sluiten,  

De Heer zij onder ons,  

om ons op te vangen wanneer we dreigen te vallen.  

De Heer zij in ons,  

om ons te troosten wanneer wij verdriet hebben.  

De Heer zij boven ons, om ons te zegenen.  

Zo zegene ons de barmhartige God; vandaag,  

morgen  

God die voor ons is, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

Amen. 

 

 

Avé Maria  vertolkt door Judith Petra en Ruud Luttikhuizen 

 


