
Nieuwsbrief 24 mei  2020 
 
 
 
We vieren de liturgie van de 7e zondag van Pasen. 

Van oudsher wordt dit Wezenzondag genoemd. Een vreemde naam vond ik altijd. 

Totdat ik zelf ‘wees’ werd, gelukkig op middelbare leeftijd.  

Het was een ervaring waarin ik merkte dat ik een deel van mijn oorsprong in mijn 

leven kwijt was.  

Dat ik doorschoof in de piramide van het leven. Dat ik nu zelf tot de oudste generatie 

behoort.  

Ook in de hedendaagse muziek wordt dat verwoord door Karin Bloemen in het lied.: 

Geen kind meer ‘als je moeder sterft en de dag waarna je nooit meer kind zult zijn. of 

Stef Bos in zijn ‘papa, ik hou steeds meer van jou’. 

Het is de ervaring van nu alleen verder moeten. Dat de ander nog wel bij jou is, jou 

inspireert en stuurt, maar niet meer lijfelijk. 

In de Bijbelse verhalen ervaren de vrienden van Jezus zijn afwezigheid na zijn 

hemelvaart.  

Zij nemen het stokje over, maar weten niet hoe en ze durven ook niet.  

De Geest is hen wel beloofd, maar ze hebben nog geen idee en ze wagen ook niet om 

zijn nieuwe aanwezigheid in de kracht van de Geest vorm te geven. 

Ik moet er aan denken in deze coronatijd. Hoeveel mensen voelen zich ook verweesd. 

Hoewel ze weten dat er mensen om hen heen zijn die van hen houden, die hen graag 

nabij willen zijn, vasthouden, knuffelen, tegen hen aanzitten op de bank.  

Maar het kan niet vanwege een onzichtbaar virus dat ziek kan maken en zelfs levens 

in gevaar kan brengen. 

In de bijbel is Pinksteren het licht dat in de verte gloort in deze tijd van verlichting van 

maatregelen.  

Maar we moeten het wel aan kunnen die vrijheid en anderen en onszelf niet in 

gevaar brengen. 

 

Deze afgelopen kwamen dan eindelijk bericht vanuit de landelijke kerkprovincie o 

ver hoe in de maand juni weer met een groep van 30 mensen en na 1 juli met 100 

mensen gevierd kan worden.  

De komende week gaan we in onze parochie ons daar over beraden over hoe dit in 

ons kerkgebouw gepraktiseerd kan worden.  

Afstand houden, hygiëne en het vooraf aanmelden voor een kerkdienst om te 

voorkomen dat er grote groepen niet meer in kunnen.  



Helaas is zingen nog niet mogelijk, en dat is wel een grote teleurstelling voor al onze 

koorleden  

en voor allen die van zingen houden in de kerk.  

Voorlopig kunnen we alleen binnensmonds meeneuriën. 

 
 

 
Vorige week stond er een foto van de transformatie van de altaarretabelen van de 

parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte. 

Om de gang er bij de makers in te houden zodat zij elke week een foto van de 

voortgang moeten leveren dit plaatje. 

Het geeft een idee van hoe de panelen van de geboorte van Jezus en de opstanding 

van Christus zichtbaar gemaakt kunnen worden.  

 

 

Dinsdag 19 mei is mevrouw Annie Neeft – Verduin overleden.  

Komende week 28 mei had was zij 90 jaar geworden.  

Ze woonde sinds de oplevering in Over de Helft aan de Zamenhoffstraat.  

Helaas zal het afscheid vanwege corona in de kring van het gezin plaats vinden  

en zal zij worden begraven in het familiegraf bij haar man Arie Neeft 

die al in 1997 dit leven heeft moeten loslaten. 

 
Vorige week stond er op de website een deel van de film van de viering van 100 jaar 
katholiek onderwijs in 2012.  
Deze week gaan we verder terug in de tijd naar 1953-1955.  
Dus nu 65 jaar geleden. In december 1953 werd de ‘eerste steen’ gelegd. De 
Hoeksteen. 
In het voorjaar van 1955 werd de nieuwe kerk ingewijd.  
Op ‘sneeuwerige’beelden ziet u de aankomst van de trein met de bisschop op het 
station en de vordering van de bouw. 
 
  



Hieronder vindt U de teksten van de liturgie van de 7e zondag van Pasen. 
 

Klikt u hier om die dienst op internet te bekijken.   
 
https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w 

 
Alle goeds voor de komende week 
en sterkte met het uithouden van deze moeilijke periode. 
Matthé Bruijns 
 
  

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


Wezenzondag   

 

7de zondag van Pasen - jaar A - Zaanstreek - Noord  24 mei 2020 
 

 
 

Een koor zingt: 

Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden, eeuwige God, wij willen U zien.  

Geef ons vandaag een teken van liefde.  

Want wat de hemel is voor de aarde, dat is uw liefde voor hen die geloven.  

Geef ons vandaag een teken van liefde.  

Gij, de vergeving van alle zonden, recht en gerechtigheid voor deze wereld.  

Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten, dat wij uw mensen zijn, Gij onze God.  

Hoe is uw Naam waar zijt Gij te vinden, eeuwige God, wij willen U zien.  

Geef ons vandaag een teken van liefde.  

(H.Oosterhuis - B.Huijbers) 

 

Welkom zijn wij allen in deze nog altijd lege kerk. Voor hoe lang nog?  

Het is Hemelvaart geweest. Het is nog geen Pinksteren.  

Vanouds heet deze zondag daarom Wezenzondag. Wij zijn immers wat verweesd. 

Onze Heer Jezus is weggegaan.  



Hij is ten hemel gevaren, zeggen ze. We moeten het nu zelf doen. Maar dat kunnen 

we toch niet?  

Hoe moet het nu verder met ons in deze bizarre coronatijd? In deze barre, warrige 

wereld?  

We staren nog steeds naar omhoog.  

Zien we wat? Zien we al iets komen? We worden niet alleen gelaten, is ons beloofd.  

We zullen tekens van liefde ontvangen, hoorden wij net zingen. Maar is dat wel zo 

zeker?  

Natuurlijk het zal wel Pinksteren worden. Het staat in je agenda. Maar wordt het wel 

Pinksteren?  

Zal de Geest van God over ons vaardig worden en ons begeesteren?  

Dat is nog maar de vraag. Daar gaat het over vandaag.  

Laten we hopen en bidden dat we na afloop van deze viering de Geest al over ons en 

in ons voelen komen.  

Daartoe tekenen we ons met het kruis, want wij zijn hier bijeen 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen! 

En we zeggen:  

Onze Hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet los laat het werk van Zijn handen! 

En laten we stil worden om stil te staan bij onze fouten, ons falen elke dag opnieuw... 

 

En we bidden:  

Heer vergeef ons alles wat wij verkeerd hebben gedacht en gedaan.  

En laat ons weer in vrede leven met U en met elkaar! Amen! 

 

We lezen vandaag uit het evangelie naar Johannes uit het 17de hoofdstuk. 

We horen een gedeelte uit de afscheidsrede van Jezus. Het heeft de vorm van een 

gebed.  

Het is een best moeilijk stuk. Johannes staat immers bekend als niet gemakkelijk.  

Hij kreeg dan ook snel de bijnaam "de theoloog".  

Maar voor we gaan luisteren naar woorden uit de Heilige Schrift willen we bidden: 

God, Gij die ons licht wil zijn, houd U niet verborgen,  

maar wees hier aanwezig als wij tot U bidden, en doe ons kracht putten uit uw 

woorden,  

die vol belofte zijn en ons uw heerlijkheid doen zien in Jezus, uw Zoon,  

de weg naar vrede, in deze tijd en heel ons leven. Amen! 

 

  



Uit het evangelie naar Johannes! 

Jezus sloeg zijn ogen op naar de hemel en bad: Vader, het uur is gekomen!  

Verheerlijk uw Zoon opdat uw Zoon U verheerlijkt.  

Laat Hem krachtens de macht die U Hem gegeven hebt over alle mensen, eeuwig 

leven schenken aan al diegenen die U aan hem hebt toevertrouwd.  

Eeuwig leven! Dat betekent dat ze U, de enige waarachtige God, leren kennen  

en ook Degene die U gezonden hebt: Jezus Christus!  

Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat U mij te doen hebt 

gegeven.  

Verheerlijk mij nu, Vader, aan uw zijde en bekleed mij met de heerlijkheid die ik bij U 

bezat voordat de wereld bestond.  

Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen uit de wereld, die U mij had 

toevertrouwd.  

Zij waren van U en U hebt hen aan mij toevertrouwd. Ze hebben uw woord ter harte 

genomen.  

Nu erkennen ze dat alles wat U mij gegeven hebt, van U komt.  

Want de woorden die U mij gegeven had, heb ik aan hen doorgegeven en ze hebben 

die aangenomen:  

ze hebben naar waarheid erkend dat ik van U ben uitgegaan;  

ze hebben geloofd dat U mij hebt gezonden. Voor hen bid ik.  

Niet voor de wereld, maar voor hen die U mij hebt toevertrouwd bid ik,  

omdat ze de uwen zijn - al het mijne is trouwens het uwe en al het uwe is het mijne - 

en omdat in hen mijn heerlijkheid zichtbaar is geworden.  

Ik ben al niet meer in de wereld, maar zij, zij blijven in de wereld achter,  

terwijl ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar hen in uw Naam, die U mij hebt 

toevertrouwd, opdat zij één mogen zijn zoals wij.  

Zolang ik bij hen was, was het mijn taak hen te bewaren in uw Naam, die Naam die U 

mij hebt toevertrouwd.  

Ik heb over hen gewaakt en geen van hen is verloren gegaan, 

behalve degene die verloren moest gaan opdat de Schrift in vervulling zou gaan.  

Nu kom ik naar U toe, maar terwijl ik nog in de wereld ben,  

zeg ik dit alles opdat ze volkomen vervuld mogen zijn van mijn vreugde! 

(Johannes 17,1 - 13) 

 

Woord van de Heer!                                               Wij danken God! 

 

  



Verkondiging 

Dat Koninkrijk van U, lieve Heer, komt het er nog eens van? 

Wie roept, bidt dat niet af en toe wanneer je om je heen kijkt naar de wereld waarin 

wij leven, waarin wij hebben te leven.  

Al dat coronakwaad dat onschuldige mensen treft! Al die hufterigheid!  

Al die stille oorlogen her en der die gewoon door gaan!! Al die ellende! God waar ben 

je toch? Besta je eigenlijk wel?  

Het zijn hele oude vragen. Ook in de bijbel kom je die vragen tegen. En als antwoord 

lees je: Veel ellende hebben jullie aan je zelf te danken!  

Dat herkennen wij. Veel ellende van nu is gewoon eigen schuld dus dikke bult.  

Maar God laat jullie toch niet los! vervolgt de bijbel. Maar ach, dat is lang geleden. 

Wat hebben wij daaraan?  

Lang geleden. kwam God aan het licht in Jezus als in geen ander.  

Hij deed goed, hij deed God. Maar hij werd vermoord. Over, uit en sluiten? De roze 

droom voorbij?  

Ach ja, hij verscheen aan sommigen. Maar is dat geen vrouwenpraat?  

Wat doe je als iemand van wie je hield is doodgegaan?  

We waren nog jongens. Een vriend was met zijn scooter dodelijk verongelukt. 

Wij zaten verslagen bij elkaar. We liepen langs de lijnen van zijn korte leven.  

We dronken bier om de moed erin te houden. Veel bier.  

We vertelden elkaar verhalen over wat we allemaal met hem hadden meegemaakt. 

Over wie hij voor ons geweest was.  

Hij kwam zo weer tot leven en het had ons niet verbaasd als hij bij ons was gekomen.  

Waren we beneveld? Herkenbaar niet? Gaat het er zo niet dikwijls aan toe als we 

iemand gedenken? 

 

Jezus is er niet meer. Hij is ten hemel opgenomen, zeggen ze, zeggen wij. Zijn 

leerlingen zoeken elkaar op.  

Ze bidden. Ongetwijfeld vertellen ze verhalen aan elkaar over wie hij was en wat hij 

wilde en allemaal gedaan had. Kwam ook hij tot leven?  

Jaren later schrijft ene Johannes erover. Is hij de geliefde leerling?  

Wie weet. Hij herinnert zich hoe Jezus vlak voor zijn lijden en dood met de leerlingen 

maaltijd vierde en hij vertelt het door.  

Hij schrijft het op. Tijdens die maaltijd had Jezus een lang verhaal verteld over wie hij 

was en wat hij wilde. 

En ook wat zij, de leerlingen, zouden moeten gaan doen.  

Eigenlijk was het geen tafelrede geweest maar één groot gebed. Dat was niet 

ongewoon in die dagen.   



En bidden dat kon Jezus, alleen of in het openbaar. Hier bidt Jezus omstandig en 

plechtig.   

We horen dat hij zijn ogen opheft naar de hemel.  

Het was dé manier in die dagen wanneer je met nadruk en klem wilde bidden.  

In de voorstellingswereld van toen was de hemel - daarboven - immers de 

woonplaats van God.  

Wie zich tot Hem wilde richten keek bewust omhoog, zoals je een ander aankijkt tot 

wie je wilt spreken.  

Snapt u nu waarom we vaak naar boven kijken als we het over God hebben?  

Dit lange gebed van Jezus noemen we "het hogepriesterlijk gebed".  

Het is een soort Onze Vader in overtreffende trap. Het is Jezus’ geloofsbelijdenis.  

De woorden van Jezus gaan over gehoorzaamheid aan de Vader, over de 

verheerlijking van de Vader en van Jezus zelf door zijn dood. 

Vooral ook over de eenheid van de leerlingen gemodelleerd naar de eenheid tussen 

de Vader en Jezus.  

Jezus noemt God zijn vader. Dat was wat ergerlijk voor de meeste geloofsgenoten 

van Jezus, de joden. 

Eerder werd ook wel eens het woord “vader” voor God gebruikt,  

maar het is toch vooral Jezus geweest die God zo noemde om aan te geven hoe nauw 

hij verbonden was met God.  

Vader en zoon dus en zij zijn één.  

Die vader is heilig, zegt Jezus. God heilig noemen was wél gangbaar in het Jodendom.  

Die betiteling heilig gaf aan dat God enig en uniek en met niets en niemand te 

vergelijken was.  

Ook mensen konden heilig zijn of worden als ze God volledig waren toegewijd en zich 

niet inlieten met onheilige, wereldse zeg maar God onwaardige, goddeloze zaken.  

 

Jezus’ grote gebed is een pleitgebed, een voorbede. Hier is een soort advocaat van 

God aan het woord, een voorbidder. 

Jezus spreekt God toe op de grens van twee werelden. 

Enerzijds is hij nog in de wereld, anderzijds is het alsof hij de wereld reeds verlaten 

heeft.  

De tijd kantelt, het uur is daar, de situatie van voorheen en die van straks komen bij 

elkaar samen. 

Als Jezus ooit een testament heeft nagelaten dan is het wel hier. Het gaat in feite 

maar over één ding en wel over de eenheid.  

Bewaar hen - mijn leerlingen - in Uw Naam, Vader, die U mij hebt toevertrouwd, 

opdat zij één mogen zijn zoals Wij (vers 11).  



Die eenheid was toen Johannes alles opschreef  hard nodig.  

De joden-christenen waren de synagoge uitgedonderd. Intern waren er vele 

spanningen en ruzies. Tot op de dag van vandaag in veel kerken... 

 

Al wat Jezus doet is er aan herinneren dat Hij Gods Naam heeft geopenbaard.  

En hoe luidt die naam? Ik zal er zijn voor jullie! Dat is ook de hele kern van Jezus 

bestaan geweest.  

Hij deed niet anders dan er te zijn voor een ander, door voor een ander - vooral 

mensen in de verdrukking - op te komen.  

Jezus was zo tijdens zijn korte leven woonplaats, belichaming van God, van Gods 

heerlijkheid geweest. 

Dat maakt Jezus in zijn grote gebed nog eens duidelijk.  

Hij roept de leerlingen op om hetzelfde te doen wanneer hij er niet meer zal zijn.  

In Jezus was God onder de mensen. Jezus bidt in zijn laatste woorden dat de 

leerlingen na zijn dood in hem mogen zijn en dus Gods trouw en presentie mogen 

waarmaken.  

Oftewel voortaan zijn de leerlingen Gods adres. Hij gebeurt in hun midden.  

Als je over God praat moet je je dus niet afvragen wie of wat God is, maar wáár is 

God?  

En Hij is dáár waar Hij gebeurt, gedaan wordt.  

Zingt niet een oud lied Ubi caritas et amor Deus ibi est? Waar liefde is en vriendschap 

daar is God?  

 

Jezus richt zich in zijn gebed tot God, maar de leerlingen horen mee.  

Wij dus ook. Jezus woorden zijn bedoeld om ons te laten worden, te laten doen als 

Hij - Jezus - om zo Gods naam waar te maken in deze wereld,  

die zo vol is van onheilige, goddeloze zaken. Kunnen we dat? Kunnen we niet alleen 

maar wat bidden hier?   

Pas op als je dat zegt! Wat is bidden? vroeg men eens aan Karl Barth, een grote 

theoloog uit de vorige eeuw en hij antwoordde:  

Het vouwen van de handen in gebed is het begin van de opstand tegen de chaos in de 

wereld!  

Bidden is dus niet zo onschuldig als het lijkt en zeker niet en nooit vrijblijvend. Bidden 

roept altijd op tot handelen.  

Tot het doen van Gods naam - Jezus achterna - in deze onheilige, barre en warrige 

wereld.  

Wat moet een geloofs- gemeenschap doen? vroegen ze aan Dietrich Bonhoeffer, een 

andere grote theoloog. 



Bidden en het goede doen! zei hij. 

Kunnen we dat? Willen we dat?  

 

Onze doodgereden vriend leeft nog altijd voort in zijn aanstekelijke goedheid en 

vriendelijkheid.  

Is dat niet net zo met zoveel andere doden, die wij om hun goedheid en liefde 

betreuren?  

Hoeveel te meer dan wanneer wij Jezus gedenken. Is mijn herinnering echter niet 

gekleurd door het vele bier van die avond?  

Maar horen wij over een week niet dat verhaal over begeesterde mensen, die naar 

men meende onder invloed waren van zoete wijn?  

Zij waren enthousiast. Dat wil letterlijk zeggen: God werkt in en door hen! 

En wij? Durven wij ook zo goed als God te zijn?  

Misschien nóg niet, want het is nog geen Pinksteren. Wij zijn nog verweesd, maar 

daarom bidden wij hier:  

Veni Sancte Spiritus, kom Heilige Geest, kom trooster van de armen,  

kom vredebrenger, kom liefdebrenger, kom eenheidbrenger,  

kom en wij zullen het aanschijn, het aanzien van deze wereld veranderen!  

Reken maar! 

Amen!                                                                                    

 

Voorbede 

 

We ontsteken wierook vanuit de hoop en verwachting dat onze gebeden mogen 

opstijgen naar God als de walm van deze wierook! 

 

Laat ons bidden tot God die ons door Jezus hoe dan ook nooit verloren laat gaan... 

........... 

God, die zich laat kennen met de Naam "Ik zal er zijn voor jullie!", 

maak uw Naam waar en maak ons tot mensen die die Naam Jezus achterna ook 

waarmaken in ons midden juist in deze moeilijke tijd... 

 

Wij bidden U voor wie het geloof in U hebben opgegeven, die het niet meer zien 

zitten,  

die U niet meer horen, niet meer kennen, verdrietig aan U voorbijgaan... 

teveel hebben meegemaakt om nog te kunnen geloven... 

Kyrie eleison..... 

 



God, wij bidden U voor al die oudere, broze mensen, die de moed verliezen,  

hun tijd eenzaam moeten uitzitten, het misschien wel geloven, geestloos zijn,  

die alleen maar roepen: wat is dat voor een wereld waarin wij moeten leven?  

Waar zijn onze geliefden toch? Wees hen nabij... 

 

Wij bidden U voor alle kinderen en jongeren,  

die nog een lange weg te gaan hebben in deze vreemde, nieuwe wereld...  

bemoedig hen... reik hen perspectief aan, toekomst... 

doe uw Geest over hen komen ..doe ons ouderen hen voorleven dat het leven wél zin 

heeft - hoe dan ook... 

Kyrie eleison... 

 

God, wij bidden U voor alle mensen in de zorg, dat zij het volhouden...  

voor werkgevers en werknemers die zich ernstig zorgen maken over hun toekomst...  

dat wij hen samen perspectief blijven geven...voor de armen wereldwijd, die 

noodzakelijke zorg moeten ontberen...  

dat wij hen niet vergeten... 

 

Wij bidden U voor onze zieken...wees hen nabij en maak ons tot mensen die hen in 

uw Naam nabij zijn...  

wij bidden U voor onze doden, die ons zijn voorgegaan naar U... 

wij noemen U de namen van hen die pas geleden gestorven zijn...  

Gerard Lindeboom (slechts 51 jaar)...Loek Zonneveld (77 jaar)...  

Annie Beijer -Willemse (89 jaar)...Annie Neeft – Verduin (89jaar) 

en wij noemen de namen van hen die wij niet willen vergeten... 

James Baly...Aad Stor... Tonny Winters - Berendsen...Henk Smit... 

dat zij allen mogen zijn in uw vrede... 

en wij bidden voor alles wat ons zelf zo bezig houdt...verdrietig maakt...  

maar ook voor wat ons blij maakt en tot dankbaarheid stemt... 

...... 

Kyrie eleison... 

 

  



Dat alles goede en nabij God leggen wij aan U voor. Hoor ons gebed!  

Wees ons nabij met uw vurige moed en hoopgevende Geest.  

Dat vragen wij U in Jezus' Naam, die ons tot U leerde bidden met de woorden 

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 tot in eeuwigheid. Amen! 

 

Overal waar Jezus kwam stichtte hij vrede en deed conflicten, ruzies te niet.  

Als wij hem hoe dan ook achterna willen gaan laten dan ook wij mensen van vrede 

worden.  

Wensen wij elkaar daarom de vrede van Jezus ! 

 

Laten wij tot slot bidden: 

God, Leidsman ten leven, geef moed en vreugde aan alle mensen  

door uw Geest die Gij ons zenden wilt om in ons te wonen - juist in deze vreemde, 

bizarre tijd.  

Laat niemand op de hele wereld het ontbreken aan hoop en licht  

opdat wij allen gaande blijven op de weg van Jezus, de Levende, die ons liefheeft,  

in deze bijzondere tijd en heel ons leven. 

Amen! 

 

Laten wij van hier gaan op weg naar Pinksteren, het feest van de Geest,  

die ons nieuwe moed en hoop zal geven,  

want God die wil heten Ik zal er zijn voor jullie! laat ons nimmer vallen. 

Daartoe bidden wij om zegen over ons allen: 

 

God die over ons waakt, Hij zegene en bescherme ons! 

God die goed is, moge zich aan ons voordoen als iemand die naar ons omziet! 

God die ons uitdaagt en onze toekomst is, Hij geve ons zijn licht en vrede! 

Zo zegene ons God: 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest! Amen! 

 

  



Tot slot zingt het koor van de kleine parochie van Fardhem in Zweden het Pinksterlied 

I Pingstens ljuva tid.  

Op de melodie van dit lied zingen wij vaak in deze kerk rond Pinksteren de volgende 

woorden over de zeven gaven  

die ons naar wij hopen en verwachten over een week geschonken worden door de 

Heilige Geest –  

om voor elkaar zo goed als God te zijn: 

 

Uw Geest schenkt zeven gaven en blaast ze vurig in.  

Uw adem komt ons laven, schept hier een nieuw begin.  

Wij worden wijze mensen voorbij benauwde grenzen.  

Uw Geest waait waar Zij wil! 

 

Uw Geest doet ons herleven en wekt een rijk verstand  

om goede raad te geven, uw kracht in onze hand.  

Dan werken wij aan vrede, uw toekomst hier en heden.  

Uw Geest waait waar Zij wil! 

 

Uw Geest komt om te leren: wij zijn hier voorbestemd  

uw aarde te beheren, te delen ongeremd.  

Zo willen wij U loven, die in ons blijft geloven. Uw Geest waait waar Zij wil! 

(tekst KS) 

 

Ko Schuurmans, pastor 

 

                                                                                               

  


