Wij kiezen voor eenheid
9-dagen gebed

@ 2012 Wij kiezen voor Eenheid
Deze uitgave mag verspreid worden

Woord vooraf
Toen Jezus naar de hemel ging gaf hij de apostelen opdracht de komst van de Heilige Geest af te wachten.
Negen dagen lang waren ze met ongeveer honderd twintig gelovigen vol verwachting eendrachtig in gebed
om de beloofde genade te ontvangen. Zo worden wij nu door de stuurgroep van 'Wij kiezen voor eenheid'
uitgenodigd om negen dagen gezamenlijk te bidden als voorbereiding op de bijeenkomst op 6 oktober.
Laten we dat doen in het besef dat we zelf de eenheid niet kunnen maken. We zijn van God afhankelijk.
Echte stappen naar eenheid in Christus zijn genadegaven van God. Hij kan ons tonen welke stappen ieder
moet zetten. De teksten en overwegingen die ons daarvoor op de volgende bladzijden worden aangeboden
kunnen ons helpen om Gods Woord te overwegen en om eendrachtig te bidden. Ze zijn geschreven door
christenen met heel verschillende achtergronden en getuigen van een gezamenlijk verlangen naar die
eenheid waar Jezus om gebeden heeft. Van harte aanbevolen.
Gerard de Korte
bisschop van Groningen-Leeuwarden

Dag 1

‘Hij alleen is God’
Charlotte Bach-Arnoldus

Tekst: Psalm 86:10
Want U bent groot en doet wonderen. U bent
God, U alleen.
Overdenking:
Midden in Psalm 86, een smeekgebed, staat dit
loflied aan God. David bidt in pure nood, tijdens
verdrukking. Het is een zin in een smeekbede om
bevrijding en verlossing. Een gebed waar hoop en
totale afhankelijkheid van God in doorklinkt. ‘Want
U bent groot.’ Hoe groot? Als mensen willen we
grootte meten, want dan kunnen we vergelijken.
Bijvoorbeeld, ‘God is groter dan het heelal.’ Wat
denkt u, is God in kaders en hokjes te plaatsen?
De Psalm zegt dat God niet is te vergelijken. ‘U
bent God, U alleen’. Hoe vaak zoeken wij ons heil
niet bij andere machten of ons zelf? Hoe vaak
proberen we niet zelf op de stoel van God te
zitten? Denk alleen al aan hoe geregeld we in het
verleden en het heden andere christenen de maat
hebben genomen.
De psalmist vertelt niet hoe groot God is, maar
waarom God groot is. Hij doet wonderen. Op Hem
kun je vertrouwen als verlosser. Jezus, als Zoon
van God bevrijdt de hele schepping door zijn
leven, sterven en opstanding. Wie de keus maakt
om Hem te volgen, mag daarbij vertrouwen op de
kracht van de Heilige Geest. Ik denk dat je altijd
op zoek mag gaan naar meer van God.
Maar zien wij de wonderen van God wel altijd? Als
iemand genezen of bevrijd wordt na gebed, dan is
dat een heel groot wonder en grote reden tot
dankbaarheid. Maar wat als God niet geneest of
bevrijdt op de manier die wij voor ons zien?
Zeggen we dan nog steeds: ’God is groot en doet
wonderen?’ Zien we in het kleine en alledaagse
ook Gods wonderen?
Kunt u zeggen, met heel uw hart, heel uw ziel en
heel uw verstand: ‘U bent groot en doet
wonderen. U bent God, U alleen’?
Gebed
God, Vader in de Hemel,
U bent de grond van ons bestaan.
U bent ontzagwekkend groot. Zo groot dat we U
niet ten volle kunnen bevatten.
Wilt U ons geven, dat we nieuwsgierig zijn om
meer van U te ontdekken?
Heer, dank U, dat U het grootste wonder bent in
het leven. Omdat U adem geeft aan heel uw
schepping. Voor het alledaagse, kleine wonder!
Heer Jezus, wij danken U dat U naar ons
toegekomen bent en ons nooit alleen laat. Dat U
het grote wonder bent waar Jesaja al over sprak.

Wij loven uw grote naam. Voor het wonder dat U
geneest, herstelt, herschept en bevrijdt. Wij
bidden U voor alle christenen die gevangen zitten
omwille van hun geloof in uw Zoon, Jezus
Christus. Bevrijd hen Vader! En geef hen een
teken van uw kracht en grootheid.
Vergeef ons, dat wij vaak op uw stoel zitten. En U
de ruimte niet geven om groot te zijn waardoor
we niet zien welke wonderen U doet.
Wij danken U voor het wonder dat eenheid heet.
Hoewel op veel punten verdeeld, is het een groot
wonder dat christenen elkaar mogen herkennen.
Wilt U ons geven dat we zicht houden op U? Dat
wij naar U luisteren in de eerste plaats. Dat als er
tweespalt in uw Kerk ontstaat, wij ons eerst naar
U wenden en vragen om leiding en inzicht.
Wij loven uw grote naam. Wij loven U om al uw
wonderen.

U bent God, U alleen.
Amen.

Dag 2 ‘bescheidenheid tegenover Israel’
Thijs Geuze
Tekst: Romeinen 11:16-18
Als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken
het ook. En als nu sommige takken van de edele
olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een
wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken
bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid
van de wortel, dan moet u zich niet boven de
takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed
bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de
wortel u.
Overdenking
In Romeinen 9 -11 worstelt Paulus met het
probleem van Israël, zijn eigen volk. Waarom
heeft zo’n groot deel van het Joodse volk de
gekomen Messias Jezus niet aanvaard?
Paulus heeft het over de wortel en de takken van
de edele olijfboom Israël. Die wortel bestaat in de
gelovige aartsvaders Abraham, Izak en Jacob. Aan
hen heeft God Zijn verbond en beloften gegeven.
Als die wortel aan God gewijd is, dan zijn de
takken uit de wortel – hun nageslacht - ook aan
Hem gewijd.
Maar wat is er nu gebeurd? Sommige takken zijn
afgebroken: Paulus doelt op die Joden die zichzelf
door ongeloof hebben buitengesloten. Maar
heidenen – loten van een wilde olijfboom – zijn
tussen de overgebleven takken – Joden die in
Jezus geloven – ingeënt. Zij delen in de
vruchtbaarheid van de wortel. Wat een wonder
van genade! Zij waren ver weg van de ware God,

maar in de Messias Jezus zijn ze dichtbij
gekomen.
Wanneer je zo begenadigd bent, dan is er geen
enkele reden om je boven Joodse medegelovigen
te verheffen. Laten we steeds beseffen, dat God
met Israël is begonnen én dat wij, gelovigen uit
de volkeren, erbij zijn gekomen. Daarom alle
reden voor verwondering, verootmoediging en
aanbidding. God alleen alle eer en dank!
Gebed
Heilige en liefdevolle Vader, wij danken U voor Uw
weg met Israël en de volkeren; voor de vervulling
van Uw beloften aan hen.
Vergeef onze hoogmoed tegenover Uw volk. Leer
ons nederig voor Uw aangezicht te leven met alle
mensen, in het bijzonder met Uw volk. Om Jezus’
wil. Amen.
Dag 3

‘Blijf bij de traditie’
Ruth Lagemann

Tekst: 2 Tessalonicenzen 2:15
Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij
de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in
woord of geschrift.
Overdenking
Het woord ‘standvastig’ doet mij denken aan een
beeld dat wij in onze gemeenschap vaak
gebruiken in verband met onze roeping voor de
eenheid: wij zijn geroepen om bruggen te zijn
tussen verschillende oevers (kerken en volken).
Nederland is een land met veel water - dus ook
met veel bruggen. Een brug moet standvastig
zijn, verankerd zijn, om in dienst van eenheid, als
passage te kunnen fungeren. Als ik goed
geworteld ben in mijn eigen kerk, kan ik mij ook
openen voor de andere kerken, landen en volken.
Voor mij gaat het vooral om geworteld zijn in de
liefde van Christus, een geworteld zijn, dat in mij
een liefde laat groeien én voor mijn eigen kerk
aan de ene kant én voor die op de andere kant. Ik
ben dankbaar voor mijn katholieke broeders en
zusters, die mij bemoedigen en bevestigen in de
liefde voor mijn eigen (lutherse) kerk, maar ook
voor andere kerken waar ik veel mag ontdekken
van de liefde van Christus en zijn Rijk, hier en nu.
Deze liefde maakt mij ook gevoelig voor de
scheidingen in het lichaam van Christus.
Jezus, die standvastig geworteld is in de liefde
van de Vader, gaat mij vooruit op deze weg.
gebed
Heer Jezus, help ons, om ons dieper te wortelen
in Uw liefde en vanuit deze liefde de schatten te
ontdekken in onze eigen kerk en traditie maar ook
in andere kerken en tradities.

Wij danken U voor allen, die ons in geloof en
liefde vooruit zijn gegaan hier in Nederland, die
getuigen waren van Uw liefde over alle grenzen
heen.
Kom nu vandaag over ons met Uw Heilige Geest
en ontvlam ons opnieuw om mensen te kunnen
bereiken met Uw liefde en het goede nieuws van
Uw rijk dat hier en nu begint. Amen.
Dag 4

‘Ons kennen schiet tekort’
Otto de Bruijne

Tekst: I Korintiërs 13: 9
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen
verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis
verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en
ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte
komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog
een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als
een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik
volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me
gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel,
maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn
kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig
kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de
grootste daarvan is de liefde.
Overdenking:
Geloven is als zien door muren en door muren
heen ontvangen. Als ziende de Onzienlijke. Als
zoeken, hunkeren, smachten, maar ook rusten,
luisteren, en vooral leren kennen. Een wandeling.
Een gesprek. Altijd beperkt, altijd onderweg, altijd
lerend. Ons kennen schiet te kort.
Zolang wij mensen op deze aarde zijn, zijn we
onderweg om steeds meer kennis te ontvangen
van onze Schepper, God de HEER. Kennen is in de
Bijbel omgang hebben met God. Wandelen met
Hem.
Volwassenheid toont zich in het onderkennen van
het gebrek aan kennis en in het willen leren. 'Nu
ik volwassen ben en het kinderlijke achter mij heb
gelaten...' schrijft Paulus er bij. Volwassen
gelovigen weten van hun beperking. Het besef
van 'nog-niet-weten', maakt hen tot goede
leerlingen. Nu ik volwassen geworden ben, zie ik
mijn gebrek aan kennis als een belofte: Ik zal
Hem straks kennen zoals Hij is. Dan zal ik
volmaakt kennen, zoals ik nu gekend ben.
Het erkennen dat ik nog onderweg ben, nog veel
mag leren, opent mij voor de ander. Voor wat de
ander mij heeft te leren. Tekort schieten in kennis
maakt ons nederig, leergierig en verlangend. Wij
zijn één in ons tekort schieten in kennis, en wij
zijn één in het gekend worden door de Vader.

Gebed
Onze Vader in de hemel.
Mijn beperkte kennis leg ik in de dragende hand
van Uw volmaakte kennen.
U kent mij beter dan ik mijzelf ken.
Onze Vader, wij belijden dat wij alleen door U een
zijn, en niet door onze beperkte kennis.
Toon ons de weg naar elkaar zodat wij samen
groeien in kennis.
Toon ons voor deze dag de kennis die nodig is om
Uw wil te doen.
Amen.

dat we elkaar veroordeeld en afgewezen hebben.
Wij hebben elkaar geminacht, verketterd en
vermoord. We voelden ons verheven boven onze
andere broeders en zusters. Hierdoor zijn we
mede schuldig aan de verdeeldheid onder de
christenen. Wees barmhartig en vergeef ons Heer.
Help ons ook om elkaar te vergeven. Schenk ons
telkens opnieuw Uw Geest, om te kiezen voor
eenheid zoals U die bedoeld hebt. Amen.
Dag 6

‘Hij alleen is God’
Nynke Dijkstra

Dag 5

‘Vergeven’
Karel en Tiny Pouwels

Tekst: Kolossenzen 3:13
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een
ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u
vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
Overdenking
“Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar.” Een
essentiële opdracht, of mogen we zeggen een
hartsverlangen van God voor iedere christen,
iedere mens.
Elkaar vergeven, zoals de Heer ons
onvoorwaardelijk vergeven heeft. De vergevende
liefde van God is het meest zichtbaar geworden in
Jezus. Gods vergevende liefde is groots, niet te
begrijpen voor ons mensen, maar wel te
ontvangen. Zo kan deze vergevende liefde
doorstromen in onze gemeenschappen, kerken en
de wereld. Liefde die kan vergeven; hierin lijken
we misschien wel het meest op God.
Elkaar verdragen en vergeven dus, om die
Goddelijke liefde alle ruimte te geven in ons
samen onderweg zijn als christenen.
Door niet te vergeven schaden we onszelf en de
ander. Want er kan boosheid, bitterheid en wrok
ontstaan. Dit belemmert de onderlinge liefde en
de eenheid tussen mensen.
Vergeving schenken zal soms pas kunnen na
genezing. Laten we er voor kiezen om daar, waar
we als christelijke kerken elkaar gekwetst hebben,
vergeving te vragen en te schenken. Zo kan de H.
Geest, datgene wat soms al eeuwen tussen ons
christenen in staat, gaan herscheppen en
genezen. Laten we elkaar de ruimte geven in ons
anders zijn. We zullen gaandeweg zeker de
vreugde van het ‘samen onderweg zijn’ mogen
ervaren
Gebed:
God, wij erkennen dat wij gezondigd hebben
tegenover U en onze broers en zussen, die in U
geloven. Wij zijn tot het pijnlijke besef gekomen

Tekst: Mattheus 5:23-24
Wanneer je dus je offergave naar het altaar
brengt en je je daar herinnert dat je broeder of
zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het
altaar achter; ga je eerst met die andere
verzoenen en kom daarna je offer brengen.
Overdenking:
Jezus stelt hoge eisen als het om het Koninkrijk
gaat. Niet roddelen, niet oordelen, iemand onder
vier ogen aanspreken, conflicten niet laten
oplopen. Deze paar regels zijn er een voorbeeld
van. Als je wilt (aan)bidden, maak het dan eerst
in orde met je medemens. Niet alleen als jij iets
tegen hém hebt, maar ook als hij iets tegen jóu
heeft. Je bent dus altijd aan de beurt. First things
first. Je kunt niet zeggen: 'ik doe niks, hij of zij
moet maar een initiatief nemen'. Als iedereen er
zich aan zou houden, zouden een boel conflicten
snel uit de wereld zijn. Het programma 'het
familiediner' was meteen overbodig.
Of zouden de conflicten extra hoog oplopen? Zijn
we wel in staat het rustig uit te praten en ons te
verplaatsen in het gelijk van de ander?
De laatste jaren beseffen kerken steeds meer, dat
onderlinge verschillen geen breuken mogen zijn.
Het verhaal van het Evangelie is er te kostbaar
voor. Als je elkaar opzoekt en probeert te
verstaan, worden de verschillen duidelijker, maar
er groeit ook begrip. Snelle (voor)oordelen
verdwijnen. Soms is het nodig vergeving te
vragen voor eenzijdige oordelen uit het verleden
en heden. Het maakt de weg vrij voor gebed.
Gebed:
Goede God, leer ons over grenzen heen te
stappen, elkaar te ontmoeten. Zodat er begrip
groeit en we niet in vooroordelen blijven steken.
Leer ons de weg van Jezus te gaan. Zet ons
telkens weer op het spoor van verzoening. Help
ons de ander recht te doen en vergeef ons onze
snelle meningen en oordelen. Vorm ons door uw
Geest, vernieuw ons leven. Amen.

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht
van aangezicht tot aangezicht.
Gezang 437, Liedboek der Kerken.
Dag 7

‘Één zijn’
Douwe Visser

Tekst: Johannes 17:20-23
Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die
door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen
allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in
u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld
gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten
delen in de grootheid die u mij gegeven hebt,
opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij.
Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld
begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen
liefhad zoals u mij liefhad.
Overdenking
Jezus, die weet dat zijn aardse leven eindigt, bidt
voor de anderen. Zo gaat dat bij goede vrienden.
Niet jouw lot staat centraal, wel hun welbevinden.
Hij legt dat in de handen van de Vader. Naar wie
moet je anders als je het goede wenst voor
mensen om je heen.
Jezus bidt voor zijn vrienden om eenheid met God
en met elkaar. Er spreekt spanning uit zijn
woorden. Hij weet dat eenheid bedreigd en
verbroken kan worden. God bevecht zijn relatie
met ons steeds weer omdat wij geneigd zijn Hem
de rug toe te keren en onze eigen weg te kiezen.
Onderlinge eenheid kan gemakkelijk stuk gaan.
Eenheid om de lieve vrede verbreekt het gesprek,
het leren van elkaar, het ons scherpen aan elkaar.
Verbroken eenheid ontkent, dat we deel uitmaken
van Gods gezin. Niet de kinderen bepalen of zij
broers en zussen zijn; dat is bepaald door hun
afkomst.
Wie 'Onze Vader' zegt doet dat samen met broers
en zussen - onontkoombaar. Gezinsleden
verschillen vaak; kerken en christenen ook. Het
laat echter onverlet dat we leden zijn van dat ene
gezin waar Jezus onze oudste broer is. Van Hem

kijken wij af hoe het is om nauw verbonden met
'onze Vader' en medegezinsleden door het leven
te gaan. Voor ieder werkt dat verschillend uit. We
zijn, als in een competitie, leden van verschillende
clubs/verenigingen. Maar we zijn enthousiast over
hetzelfde spel en beoefenen dat met elkaar. Wat
Jezus bad mogen wij daarom na-bidden.
Gebed
Vader God, leer ons één te zijn. Leer ons door
elkaar uw liefde te herkennen. Leer ons de
familieband steeds in ere te houden. Zodat de
wereld zal zien dat christenen en kerken, hoe
verschillend ook, gericht zijn op dat ene: Uw
liefde te delen met Uw schepping. Amen.
Dag 8

‘Verkondig Zijn Naam’
Helene Bos

Tekst: Matteüs 28: 18-20
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht
gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op
weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door
hen te dopen in de naam van de Vader en de
Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze
zich moeten houden aan alles wat ik jullie
opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben
met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van
deze wereld.’
Overdenking
Voor Jezus is het moment gekomen om terug te
gaan naar zijn Vader in de hemel. Het doel van
zijn komst in de wereld is bereikt. Hij, de Zoon
van God, heeft in zijn plaatsvervangend sterven
als de Zoon des mensen op Golgotha de losprijs
betaald. Satan heeft zijn claim op de mensen en
de schepping verloren. Het proces dat zal leiden
tot de verlossing van de hele schepping is
begonnen. De mensen, de schepping, het
universum hebben nu toekomst. Er is een nieuw
koninkrijk gekomen, dat niet van deze wereld is.
En alle volken moeten het weten. En nu, bij dit
moment van afscheid, geeft Jezus aan hen Zijn
mandaat om in zijn Naam berouw en vergeving
van zonden te verkondigen, aan alle volken, te
beginnen in Jeruzalem. De apostelen moeten hen
die deze fantastische boodschap aannemen dopen
in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Dat zal een keerpunt in hun leven zijn. Ze
krijgen deel aan het wezen van degene in wiens
Naam ze gedoopt worden, aan de
tegenwoordigheid van God. Het is een mysterie,
maar wie in Christus gedoopt is wordt met
Christus bekleed, Galaten 5:27. Zo zal Hij altijd bij
hen zijn. Deze boodschap van hoop voor alle
mensen en voor alle volken ligt alleen in de Naam

van Jezus. In die Naam wordt alles wat de
mensen nodig hebben ontsloten: vergeving,
redding, hulp, verzoening, genezing, troost,
waarheid, wijsheid en bevrijding. Deze boodschap
van verlossing moet gaan doorwerken onder allen
volken. Het is de boodschap van het nieuwe
koninkrijk. De wereld wachtte er op, en velen
wachten nog steeds. Daarom moet die Naam
verkondigd worden.
Gebed:
Dank U Jezus, dat we door uw bloed verzoend
zijn met de Vader, en dat we verzoend kunnen
worden met elkaar. We belijden dat we in de
geschiedenis vaak niet vanuit U geleefd hebben
Dat we in onze eigen naam van U én van elkaar
vervreemd zijn, en zo ook voor anderen tot een
struikelblok geworden zijn om tot geloof in U te
komen. Vader God, wilt U ons dat vergeven?
Dank U dat we elkaar nu in uw Naam mogen
ontmoeten en vergeven en aanvaarden. Geef ons
de bereidheid om al de mensen en volken die uw
Naam nog niet kennen te vertellen van de glorie
van uw Naam. Amen.
Dag 9

‘ Zegen’
Corrie Oosterhuis

Tekst: Numeri 6: 24
De HERE zegene u en behoede u;
Overdenking
Men vraagt zich wel eens af, welke taal er in de
hemel wordt gesproken, maar één ding is
duidelijk, Gods spreken is een taal van
zegeningen.
Vanaf het begin is het Gods intentie geweest om
het goede, het welzijn voor de mensen te zoeken,
want het eerste wat Hij deed, toen Hij de mensen
naar Zijn beeld had geschapen, was hen zegenen.
Zo mochten ze op weg gaan als gezegende
beelddragers van God om de aarde vol te maken
met mensen, in wie God zichzelf herkende.
En God is blijven zegenen, ook al ging het keer op
keer mis met Zijn prachtige plan met de mensen.
Telkens weer opnieuw zocht Hij naar die ene
mens, die nog wel op Hem leek of naar dat ene
initiatief, waar Hij wel Zijn zegen op kon leggen.
Hij heeft zichzelf zelfs verbonden aan een volk,
opdat Zijn zegen tot aan alle naties zou reiken.
En uiteindelijk is Hij zelf gekomen om tot zegen te
zijn voor een ieder die in Hem gelooft Jezus Christus, de volmaakte Beelddrager van
God.
Duidelijker had God het niet kunnen maken, dat
Hij voor ons is en dat Hij het goede met ons voor
heeft. Als wij in Zijn voetsporen wandelen, samen
zoekend de weg gaan, waarop Hij Zijn zegen kan

leggen, dan kunnen wij er zeker van zijn, dat Hij
altijd bij ons zal zijn om die weg te volbrengen.
Met die zekerheid mogen we ons voor elkaar
verootmoedigen op een dag van ontmoeting. Een
dag waarop we God in eenheid willen ontmoeten
om Hem te zoeken en elkaar tot bemoediging te
zijn. Op zo’n initiatief legt God Zijn rijke zegen.
Gebed
God, wilt U ons helpen om samen als kinderen
van U te wandelen op de weg achter Jezus aan, in
nederigheid de ander hoger achtend dan onszelf.
Wilt u ons helpen om als gezegende mensen, die
zich geliefd weten door U, een zegen te zijn voor
de wereld. Amen

