
                                      
       

 

   Mattheus 4: 1-11 - Jezus in de woestijn,  
             mozaïek XIII eeuw San Marco basiliek Venetië 

Nieuwsbrief van de Johanneskerk Leersum 

24 februari 2023 

(externe versie) 



Bezinning 

EGYPTE, niet zomaar een land. 
We zijn de 40-dagentijd ingegaan, onderweg naar Pasen. 
Net als de Joden vieren wij straks het grote feest van de Bevrijding, de 
Opstanding. 
40 dagen nemen we de tijd om ons te bezinnen: hoe leven we, hoe is onze 
verhouding tot God en onze medemens, willen we dat eigenlijk wel zo? Leven we 
als bevrijde mensen en bevrijden wij de ander? 
Toen de Joden uit het slavenhuis waren ontsnapt, kregen ze ook een 
bezinningstijd; die wordt aangeduid met 40 jaar in de woestijn. Tijd in de leegte 
om te leren wat het is om als mens en medemens met elkaar op te trekken, 
zonder dat een ander bepaalt wat je moet doen. Een soort volwassen worden 
dus, als volk, na zoveel jaar Egypte. 

De eigennaam 'Egypte' komt in de Hebreeuwse Bijbel niet voor. 
Het land wordt aangeduid met een woord, wat ongeveer 'begrenzing, omheining' 
betekent.  
Willem Barnard en zijn tijdgenoten hebben het vaak omschreven met 'Angstland'. 
En vaak was het natuurlijk ook een Angstland, maar dat is niet het hele verhaal. 
Want een begrenzing, een omheining kan ook beschermend zijn. Zo was Egypte 
beschermend voor Jozefs broers en hun gezinnen, toen ze in de hongersnood 
asiel kregen. En Jozef  en Maria vonden er bescherming toen Herodes het kind 
wilde doden. 
Egypte heeft dus nog een heel andere kant. 
Je zou het kunnen vergelijken met een baarmoeder: een warme, beschermende 
plek, waar je kunt groeien. Maar... als je eraan toe bent, moet je die plek kunnen 
verlaten. Dan wordt hij te benauwd. Dan moet je uitbreken! En mag je je eigen 
leven gaan leven.  

Misschien goed, om deze 40-dagentijd te gebruiken om te bedenken of er iets in 
ons leven functioneert als Egypte. Iets waar we mee begonnen zijn om de 
warmte, de bescherming die het ooit bood. Maar waar we inmiddels eigenlijk 
slaaf van zijn geworden.  
Tijd om op te staan! 
Joke Stahlie-Verheij 
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Pastoraat 

Inloopochtend Johanneskerk 
Er zijn al heel wat tekenen dat de lente eraan komt. 
Goeie reden om weer eens een rondje door de Johanneshof te maken. 
En als u dit nu eens op dinsdagochtend 7 maart doet, dan wordt u binnen ook 
nog ontvangen met koffie. Hoe leuk is dat! 
We zijn er vanaf 10.30 – 12.00 uur. Iedereen is welkom, uw buren ook! 
Vervoer nodig? Dan kunt u Corry Ruiten bellen: 06 5519 8149. 
Graag tot de eerste dinsdag in maart! 
Namens de voorbereidingsgroep, Joke Stahlie-Verheij. 
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Diaconaat 

Collecten 

1e collecte 26 februari: Collecte voor de slachtoffers in Syrië van aardbevingen  
afgelopen 5 en 6 februari. 
 
Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee 
allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Vannacht werd 
dit toch al zo kwetsbare land getroffen door een zware aardbeving, en vanmiddag 
volgde er een tweede. Er zijn inmiddels meer dan 25 naschokken geteld. 
Duizenden mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit zal snel alleen maar 
meer worden. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder 
andere in de stad Aleppo. 
 
De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, 
regen en het is koud. Dit maakt de situatie nóg urgenter. Kerken vangen zoveel 
mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en 
dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo 
goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.  
 
Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt 
Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal. Onze noodkreet aan jou is: doe mee! 
Geef vandaag nog voor de zo zwaar getroffen bevolking van Syrië. Namens 
Haroutune Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo, zeggen 
we: “Dank voor je bezorgdheid en hulp”, en we bidden met hem mee: “Moge God 
ons beschermen!” 

1e collecte 5 maart: 40 dagencollecte Kerk in Actie (voorjaarszending) Palestina 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land; 
minder dan 2 prcent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk 
van verschillende organsaties in Palestina die lokale gemeenten ondesteunen, 
zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer 
bijbelkennis en dat opentdeiren:  ze passen het toe in hun eigen leven enworden 
actiever in de kerk. Samenbespreken ze problemen in de samenleving en zoeken 
naar oplossingen. 
Samen bijbellezen opent deuren. 
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2e Collecte voor het 1e halfjaar 2023: Timon 
Timon, opgericht door de diaconieën uit de regio Utrechtse Heuvelrug, biedt al 
meer dan 30 jaar professionele hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden.  
Daarnaast worden jongeren en jongvolwassenen verbonden met ‘het gewone 
leven’.  
Timon biedt ook pleegzorg aan kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. 
Vanuit een pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis. 
Motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere 
of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan 
doen op Timon. Timon telt ruim 200 vrijwilligers die goede buur, gastgezin of 
maatje zijn. De forse problematiek van de jongeren maakt dat goede toerusting 
en coaching van de vrijwilligers essentieel is. Vrijwilligers mogen absoluut geen 
verlengde arm van de hulpverlening zijn. Bijdragen van de diaconieën zijn 
bestemd voor  toerusting en coaching van de vrijwilligers. 
Het banknummer van onze diaconie (graag datum en doel vermelden): 

NL85 RABO 0373 7093 58 

Vanuit de diaconie. 
We	zijn	weer	blij	met	uw	bijdragen	voor	de	diverse	diaconale	collecten	in	de	
maand	januari	2023		
Op	zondag	8	januari	was	de	collecte	voor	de	Vrolijkheid,	de	collecte	bracht	een	
bedrag	van	€	113,50	op.	
Op	zondag	15	januari	werd	gecollecteerd	voor	de	Voedselbank,	de	opbrengst	
was	€	255,67.	Deze	opbrengst	wordt	verdubbeld	door	uw	diaconie.	
Op	zondag	22	januari	was	de	collecte	voor	het	Missionair	werk,	we	mochten	€	
122,95	ontvangen.	
Op	zondag	29	januari	was	de	collecte	voor	Kinderen	en	Jongeren,	de	opbrengst	
was	€	111,50.		

Verschillende	collectes	zullen	nog	wel	wat	hoger	uitvallen,	omdat	er	later	nog	
wel	wat	bijdragen	binnenkomen	die	achteraf	nog	voor	de	verschillende	
collecten	zijn	bedoeld.	

Het	nieuwe	jaarproject	Timon,	waar	de	tweede	collecte	voor	bestemd	is,	loopt	
goed.	Tot	begin	februari	mochten	we	€	691,51	ontvangen.		

Actie Kerkbalans 2023 
De	acLe	Kerkbalans	heeM	aan	toezeggingen	voor	de	Diaconie	het	mooie	bedrag	
van		€	17.352,--	opgeleverd,	dit	is	ongeveer		€	1.500,--	meer	dan	in	2022.	
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Aardbeving Syrië	en	Turkije 
Komende	zondag	wordt	er	gecollecteerd	voor	Syrië	en	Turkije	de	opbrengst	
gaat	naar	Kerk	in	AcLe.		

Alle	gevers	hartelijk	dank!!		
Nico	de	Jong,	Diaconie	
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Eredienst 

Commissie Eredienst 
Bestellen Huis-Paaskaarsen 2023 
Elk jaar bent u van de  cie. Eredienst gewend dat er op een aantal zondagen een 
bestellijst achter in de kerk ligt om een Huis-Paaskaars te bestellen. Ook dit jaar 
zijn er weer vele soorten Huis-Paaskaarsen A t/m E, elk in verschillende lengtes. 
De prijzen van de verschillende soorten en afmetingen (h 25-30-40 of 60 cm) 
vindt u op het inteken-formulier met afbeeldingen dat de komende twee 
zondagen, 26 febr. en 5 mrt., in de ontmoetingsruimte van de Joh.kerk ligt. Als 
voorbeeld ziet u hieronder een aantal afbeeldingen. Huispaaskaarsen met alleen 
het ChiRho-(PX)-teken in diverse kleuren zijn er ook!   
Maak uw keuze -bijvoorbeeld C40- en vul uw naam en adres in op de invullijst. U 
mag uw keus ook aan mij mailen. (esmitgjkramer@ziggo.nl) Graag vóór maandag 
6 maart. De kaars van uw keuze wordt dan ruim voor Pasen bij u thuis bezorgd.  
Hartelijke groet, 
Epko Smit  
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Autodienst 
26 februari: Sjaak Rodenburg 454002 of 06 53894600 
5 maart: Nic. van Scherpenzeel  456378 of 06 44956443 

Voorgangers de komende weken 
26-02-2023:  ds. Lennart Heuvelman 
05-03-2023:  ds. Arend Altena 
12-03-2023:  ds. Evelyn Noltus 
19-03-2023:  ds. Lennart Heuvelman 
26-03-2023:  ds. Hans Breunese 
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Commissie Herinrichting Johanneskerk 

Een impressie van twee bijeenkomsten voor gemeenteleden in gesprek met de 
leden van de commissie Johanneskerkinrichting-herinrichting op 9 en 16 febr. 
2023. 

Op 9 en 16 februari waren de gemeenteleden van de Johanneskerk van harte 
uitgenodigd om in gesprek te gaan met de commissie over haar plannen voor de 
herinrichting van JhKerk. 
Van die mogelijkheid werd enthousiast gebruik gemaakt: totaal waren er 
-behalve de commissieleden- plm. 30 aanwezige gemeenteleden. De eerste 
avond stond onder leiding van een onafhankelijke voorzitter Teus Stahlie.  
De commissie presenteerde eerst een overzicht van het proces en haar 
werkzaamheden vanaf mei 2022 en maakte duidelijk waarom en hoe zij op basis 
van advies van derden en onder begeleiding van twee architecten tot dit 
ontwerp is gekomen. Uitgangspunten daarbij waren: identiteit, sacraliteit, 
flexibiliteit en duurzaamheid.  
Ook werden de momenten gememoreerd waarop de gemeenteleden en de 
kerkenraad vanaf september 2022 via Nieuwsbrief, Gemeenteberaad en de 
afbeeldingen in de ontmoetingsruimte zijn meegenomen, van informatie zijn 
voorzien en de mogelijkheid hebben gekregen op het ontwikkelde basisplan te 
reageren.  
Op deze avonden kwamen o.a. de volgende onderwerpen ter sprake: 
Toegang kerkruimte/ Keukenrenovatie/ Plaats van de Paaskaars/ de decorwand bij 
het orgel naar de trapopgang/ Plafonds ontmoetingsruimte/keuken en 
achterzaal/ Verlichting in de kerkzaal, de ontmoetingsruimte en de achterzaal/ 
Opstelling stoelen/  de Entreehal: plaatsing van een 'roomdivider' voor liedboeken 
en ander materiaal/ de renovatie  van de  Achterzaal/ de plaats van het doopvont 
bij de entree van de kerkzaal en de mogelijke ontkoppeling van het doopritueel 
en het doopvont. 
In alle gevallen probeerden leden van de commissie uit te leggen waarom voor 
bepaalde 'ingrepen' is gekozen. Er werd aandachtig naar de opmerkingen van de 
aanwezigen geluisterd en beloofd een en ander nog eens in de commissie te 
bespreken.  
De commissie. is dankbaar voor en blij met de grote betrokkenheid van de 
gemeenteleden bij de voorgestelde plannen voor de herinrichting. De beide 
bijeenkomsten verliepen goed en de gesprekken over en weer vonden in een 
open sfeer plaats.  
Het vervolg:  
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Er is inmiddels een eindrapportage opgesteld die naar de kerkenraad gestuurd 
zal worden. Op een extra kerkenraadsvergadering op 6 maart zal de kerkenraad 
nu de besluiten moeten nemen voor de herinrichting en de aanschaf van stoelen. 
Tot nu toe blijven de voorstellen binnen de gestelde budgets. In mei/juni zou dan 
de aannemer kunnen beginnen met de werkzaamheden. Daartoe zal de kerk 
enige weken gesloten worden en zal er naar alternatieve ruimte gezocht worden. 
Namens de commissie Johanneskerk-herinrichting, 
Epko Smit 
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Ontmoeten & Verdiepen 

Oecumenische	vespers	
In de 40dagentijd, onze weg naar Pasen, komen we op vijf dinsdagen in de St. 
Andrieskerk samen voor een moment van bezinning, stilte en gebed. De vespers 
zijn georganiseerd door de Johanneskerk gemeente en de Geloofsgemeenschap 
St. Andries en worden gehouden op dinsdag 28 februari en 7, 14, 21 en 28 maart 
van 19.30- 20.00 uur. 
De voorganger op 28 februari is Marcel Sarot, Diaken. De voorganger op 7 maart 
is Joke Stahlie. 

We nodigen u en jou van harte uit om gebruik te maken van deze momenten van 
bezinning, verstilling en gebed. 

 

14	maart					Dromen 
Niet altijd krijgen dromen in ons leven de aandacht die ze verdienen. Waar in de 
Bijbel dromen en visoenen volop betekenis hebben, geven wij deze activiteit in 
ons leven vaak weinig aandacht. Ervaren wij dromen als bedrog, of verbergen ze, 
ook voor ons, diepere betekenissen? 
Op deze avond zien we iets van de betekenis van Bijbelse dromen, maar ook hoe 
we met onze eigen dromen mogen omgaan. Want dromen onderkennen is ook 
een stap om onszelf beter te leren kennen. Deze avond wordt verzorgd door 
Annie en Nico van Tellingen. 
Nico van Tellingen, emeritus predikant uit Rhenen, zal een inleiding houden over 
Bijbelse dromen. Annie van Tellingen-de Vos is psychosociaal therapeut in o.a. 
verlies- en rouwverwerking en droomwerk. Zij laat ons zien hoe we onze dromen 
kunnen leren duiden. 
De bijeenkomst op dinsdag 14 maart vindt plaats in de Johanneskerk en begint 
om 20.15 uur. Entree € 5,- p.p. 
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Uitnodiging	  
In de vastentijd, vanaf 22 februari, gaat Alain Verheij weer een veertig dagen 
durende mailserie beginnen. Schrijf je  hier  in en je krijgt elke ochtend een 
mailtje. Met Pasen stopt de mailserie weer vanzelf. 

Namens	de	commissie	O&V,	
Hilje	Logtenberg	van	der	Grient	
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Kunst	in	de	Johanneskerk 

Paasexpositie 
Van zondag 26 februari t/m 10 april, met Pasen, zal Mw. Corrie Smit-Ruitenberg in 
onze Johanneskerk exposeren met een aantal van haar QUILTS die prachtig van 
toepassing zijn op de periode van de 40 dagen tijd naar Pasen. 

Corrie woont in Scherpenzeel. Zij maakt quilts vanuit haar emotie, doet 
mee aan wedstrijden. Een paar van haar quilts zijn op verschillende 
plaatsen in Europa geëxposeerd. 

Het thema van deze tentoonstelling is: Verbonden.	
De werken die zij het afgelopen jaar gemaakt heeft, hebben de namen 
Gastvrijheid,	Kleur-Rijk en Verbonden gekregen.	
Deze zijn gemaakt voor deelname aan de expositie van het Quiltersgilde en 
de wedstrijd van het Quiltfestival Noord Groningen. 

De andere werken zijn van eerdere datum, maar sluiten goed aan bij het 
thema en de 40 dagen tijd. 

Deze expositie is te bekijken op de zondagen t/m 1ste Paasdag. 
Daarnaast ook op de dinsdagochtend 7 maart en 4 april tijdens de 
Inloopochtend van 10.00 – 12.00 uur. 
Kunst In Johannes Kerk (KIJK) 
Hanny van Schaik 
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Nagekomen bericht 
Welkom bij de paasexpositie en de inloopochtend 
Mw. Corrie Smit exposeert, zoals u al las, vanaf zondag in onze kerk 
Na afloop zou zij bij haar werk gaan staan en iets meer uitleg geven. 
Helaas is zij a.s. zondag plotseling verhinderd. 
Maar op 7 maart, tijdens de inloopochtend wil zij graag iets meer vertellen over 
haar Quilts, de techniek en haar motivatie om deze te maken. 
Bovendien kunt u prachtige kaarten van haar werken kopen. 
Er ligt een Gastenboek en een portfolio in de Ontmoetingsruimte. Kijkt u er 
gerust in! 
Dus heel graag welkom bij de inloopochtend op 7 maart vanaf 10.30 tot 12.00 
uur 
• voor koffie/thee 
• gezellige gesprekken 
• een wandeling in de Johanneshof 
• het bekijken van de Paasexpositie met daarbij uitleg over de tentoongestelde 

quilts 
Joke Stahlie en Hanny van Schaik 
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Rondom de Johanneskerkgemeente 

Nieuws uit de Johanneshof 

Woensdag 1 maart begint de meteorologische/ klimatologische lente. Tijd dus 
om met uw tuingereedschap in de aanslag op weg te gaan naar de Johanneshof. 
Op zaterdag 4 maart zien wij, de tuincommissie, u graag komen. We gaan een 
start maken met het afknippen van de uitgebloeide planten, snoeien en 
weghalen van ongewenste begroeiing. Met veel handen wordt het werk lichter. 
Zaterdag 4 maart beginnen we om 9.30 uur. Voor koffie/ thee wordt gezorgd. 
Namens	de	tuincommissie,	
Ward	Logtenberg	

Tentoonstelling	Kerk	&	Slavernij	

Wij bezochten een interessante expositie over een 
actueel onderwerp; ‘Kerk en slavernij’ in museum 
het Hernhutterhuis in Zeist (zie affiche). Over de 
houding van de kerken ten opzichte van de 
slavernij, en in het bijzonder ook de houding van 
de broedergemeente ten opzichte van de slavernij 
in Suriname. 
Ook het museum is zeer de moeite waard; met 
informatie over de geschiedenis van de 
broedergemeente, de vestiging van de Hernhutters 
in Zeist en het zendingswerk. 
Johan Doornenbal en Hannelieke van de Beek 
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Agenda 

7 maart 2023 10:30 uur: Inloopochtend uur in de Johanneskerk 

Oecumenische verspers in de 40dagentijd 
19:30 tot 20:00 uur in de St Andrieskerk 
• 28 februari: Marcel Sarot, Diaken 
• 7 maart:      Joke Stahlie 
• 14 maart:    ds. Arend Altena 
• 21 maart:    Wies Sarot, pastoraal werker 
• 28 maart:    ds. Hans Breunese 

Informatie 

Bankrekeningen 
Diaconie (graag datum en doel vermelden): 
NL85 RABO 0373 7093 58 

College van kerkrentmeesters Johanneskerk:  
NL82 RABO 0373 7408 40 

Website 
Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl 

Stuur uw berichten voor de website naar: 

webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl 

Nieuwsbrief 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor donderdag 23 februari 12.00 uur  
sturen naar e-mail: nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl 
Hans Neecke
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Liturgie Johanneskerk - 26 februari 10:00 uur 
1e zondag van de 40-dagen tijd 

Voorganger:   ds.	Lennart	Heuvelman	
Organist:    Ton Blom 
Ouderling:    Hanny van Schaik 
Diaken:   Tom van Kooten, Lieneke Overweel               
Kindernevendienst: Marleen Overweel 
Lector:    Hilje	Logtenberg	
Koster:    George Tempelaar 
Beeld:     
Gastheer:   Ruud Kolenbrander 

De	klokken	luiden–	de	kaarsen	branden	–	orgelspel:		
O Heer, mijn God, Gij koning van  

Welkom	en	a;ondigingen	

Moment	van	s=lte	

Drempelgebed	

we	gaan	staan	

Begroeting 
	 	
v. De Heer zij met U 
a. Zijn Geest in ons midden 



Bemoediging		

 
we gaan zitten 

Psalm van de zondag:  
Psalm 91A: 1 en 2 

Kyrie:  
De gebedsintenties worden door de gemeente na het ‘zo bidden wij’ 
overgenomen met het gezongen Kyrie LB 301G  

Lied:   
Liefste lied van overzee II, nr. 51 ” Vol zorgen leggen wij” 
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2. Niets lijkt een leven waard. 
Wat telt is winst, is macht, 
al heeft uw liefde totterdood 
ons tot elkaar gebracht. 

3. Zo veel ligt er in puin, 
de mensen zwaar verwond, - 
u toonde ons hoe al die pijn 
kan worden tot een bron. 

6. Kom, Geest, en maak ons nieuw, 
adem in ons de kracht. 
die liefde zoekt en hoop verwekt 
tot alles is volbracht. 

Rondom de Schriften 

Gebed van de Zondag 

Aandacht voor de kinderen LB 832 

Eerste Schriftlezing uit het Oude Testament:   
Genesis 2: 15 – 3: 9 

Lied 944: 1, 3 en 4 

Lezing uit het Evangelie:  
Matteüs 4: 1-11, 

Acclamatie op de lezingen: LB 536: 1, 2 en 4 

Uitleg en verkondiging 

LB 538: 1 en 4 
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Gebeden en gaven 

Voorbeden en stil gebed 

Mededeling van de diakonie  

   Viering van de maaltijd van de Heer 

Tafellied: Liefste lied van overzee II,  26 “Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak” 
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2 Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak:  
wie dorst heeft, neem van mij  
het levend water dat ik schenk.  
Dan gaat je dorst voorbij. 
Ik ben gegaan, en ook ik dronk 
toen van zijn overvloed. 
En opgeleefd naar hart en ziel  
blijf ik door Hem gevoed. 

Uitnodiging 

Tafelgebed 

Volgens onderstaande orde 

vg: De Heer zal met u zijn. 
a: De Heer zal u bewaren. 
vg: Verhef uw harten! 
a: Wij hebben ons hart bij de Heer. 
vg: Laten wij danken de Heer onze God. 
a: Het past ons de Heer te danken. 

Tafelgebed in afstemming op het kerkelijk jaar 

vg:  Daarom verheffen ook wij onze stem en zingen vol vreugde u toe: 

‘Heilig, Heilig’, LB 404A 

Voortzetting van het tafelgebed 

Instellingswoorden afgesloten met: 
‘Doet dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.’ 

‘Als wij dan eten van dit brood’, LB 403A 

vg: Zo gedenken wij het verlossend lijden van de Messias, onze Heer, die 
verrezen is en leeft. 
a: Maranatha! 
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Voortzetting van het tafelgebed, afgesloten met: 

vg: vandaag en alle dagen en tot in eeuwigheid! 
a: Amen. 

vg: Bidden wij tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons 
gegeven heeft:   

Bidden van het ‘Onze Vader’ (gesproken door allen) 

Kringvorming 

Vredegroet 

‘Lam Gods’, LB 408E 

Gemeenschap van brood en wijn 

Dankgebed 

Heenzending en Zegen 

We gaan staan  
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Slotlied:  Liefste lied van overzee II, nr. 33 “Kom laten wij van tafel gaan 

2. Zo begenadigd laten wij  
eendrachtig volgen in rijn spoor,  
in woord en daad getuige zi|n, - 
Hij gaat In hoop en vrees ons voor 

3. Met liefde zijn waar mensen zijn  
is ons geheim dat moet gedeeld, 
het werk dat Mij heeft ingezet, 
ons hier in handen heeft gespeeld. 

4. Geef ons de moed, Gij Levende,  
die pelgrimsweg weer aan te gaan.  
De dag van morgen daagt ons uit  
om nu al vrolijk op te staan. 

Zegen  
a: Amen (gezongen)  

Orgelspel 
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