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Welkom en aansteken van de kaars 
 
Orgelspel  
 
Openingslied  
 
Votum en groet 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
En die niet loslaat het werk van zijn handen. 
 

Genade zij u en vrede 
Van God onze Vader 
En van Jezus Christus, de Heer. 
Amen. 
 
Antwoordlied  Tot u, Heer, is ons hart gericht 
 
Inleiding 
Een kleine drie weken geleden, beste mensen, is de Herziene Nieuwe Bijbelvertaling, kortweg de 
NBV 21 gepresenteerd. U hebt er misschien iets over gelezen. Alle gemeenten die dat wilden, 
konden een gratis exemplaar krijgen. U begrijpt: zo hebberig waren we wel en dit boek is het 
geworden. Vandaag zal ik hieruit lezen en zal het thema centraal staan: Gods woord houdt stand 
in eeuwigheid. U herkent wellicht de woorden uit het bekende Lutherlied: Een vaste burg is onze 
God. Vandaag is het ook Hervormingsdag, dus alles komt mooi samen. Is niet het belangrijkste 
wat de Reformatie of Hervorming ons heeft gebracht de notie dat mensen zelf in de Bijbel kunnen 
lezen en geen kerk of priester meer nodig hebben om te weten wat er noodzakelijk is om te weten. 
In 1517 zou Luther zijn stellingen op de Slotdeur hebben gespijkerd. Vanaf dat moment kwam 
hij in de problemen. Toen hij een paar jaar later op de vlucht moest, heeft hij zich verstopt op de 
Wartburg en daar zijn vertaling van de Bijbel gemaakt. 
Vandaag staan we stil bij wat het betekent dat wij die Bijbel nu hebben en kunnen lezen. In de 
liederenkeuze, maar ook in wat Jos gespeeld heeft en zal spelen zult u het thema van vandaag 
telkens herkennen: Gods woord houdt stand in eeuwigheid! 
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Inleidende Bijbellezing Psalm 119: 89-96 
89HEER, voor eeuwig 
staat uw woord in de hemel vast. 
90Uw trouw duurt van geslacht op geslacht, 
U hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand. 
91Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan, 
alles is aan U onderworpen. 
92Verheugde ik mij niet in uw wet, 
ik zou vergaan van ellende. 
93In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten, 
daardoor houdt U mij in leven. 
94Ik ben van U, red mij, 
want steeds zoek ik uw regels. 
95Zondaars zijn uit op mijn ondergang, 
maar uw richtlijnen geven mij inzicht. 
96Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde, 
maar uw gebod is grenzeloos ruim. 
 
Gebed 
Eeuwige God, 
Sinds mensenheugenis zoeken mensen naar de zin van hun leven. Ze komen samen in tempels, 
heilige plaatsen en kerken. Wij komen hier al generaties samen. We lezen oude verhalen die van 
u spreken. 
Mensen zoals wij hebben hun ervaringen en hun zoektocht onder woorden gebracht. Soms 
gebruikten ze grote woorden, soms schreeuwden ze hun verzuchting uit. Soms probeerden zij uw 
leefregels op het spoor te komen. 
 

Wij mogen ons aansluiting bij die zoektocht van eeuwen. Wij leven dezelfde levens, met de zelfde 
problemen en vragen, maar ook met dezelfde zegeningen. 
 

Geef het ons om ons te laten inspireren. Door de mensen om ons heen. Door de wereld, uw 
schepping. Door wat andere mensen over u vertelden. 
 

Met elkaar komen we u steeds weer op het spoor. Help ons. Laat ons u vinden. Vind ons, o God, 
en houdt ons vast. 
Zonder u kunnen wij niet. 
Amen. 
 
Lied Psalm 119: 40 en 44 
 
Bijbellezing: Deuteronomium 30: 11-20 
11De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten 
uw bereik. 12Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op 
naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen 
handelen?” 13Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie 
steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar 
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kunnen handelen?” 14Nee, die geboden zijn heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart; u 
kunt ze volbrengen. 
15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen 
leven en dood. 16Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze 
u vandaag heb gegeven, door Hem lief te hebben, door de weg te volgen die Hij wijst, en 
zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal 
toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult 
nemen. 17Maar als u Hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat 
verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, 18dan zeg ik u op voorhand 
dat u te gronde zult gaan. Dan zal u aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in 
bezit zult nemen, geen lang leven beschoren zijn.  
19Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en 
dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw 
nakomelingen, 20door de HEER, uw God, lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem 
toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat Hij uw voorouders 
Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’ 
 
Lied 316 
 
Bijbellezing Jesaja 40: 6-8 
6Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ 
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? 
De mens is als gras, teer als een bloem in het veld. 
7Het gras verdort en de bloem verwelkt 
wanneer de adem van de HEER erover blaast. 
Ja, als gras is dit volk.’ 
8Het gras verdort en de bloem verwelkt, 
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. 
 
Lied 315 
 
Preek 
Afgelopen donderdag namen in het Crematorium Hofwijk afscheid van Hanneke Drost. Haar 
overlijden is hier vorige week afgekondigd. Ze is 75 jaar geworden. Gedurende vele jaren is zij, 
remonstrant van huis uit, actief geweest in deze gemeente. Zo was zij lid van de kerkenraad, lid van 
de commissie spiritualiteit en verzorgde zij gedurende vele jaren bloemen voor de diensten. Ook gaf 
zij vaak de toelichting op de collecte voor Hand-in-hand, een project in India dat een kinderhuis 
runde, dat haar na aan het hart lag. Dat dat project in India lag, hoeft geen verbazing te wekken. Van 
huis uit was zij remonstrant, maar in de loop van haar leven was zij enorm geboeid geraakt door de 
Kriya Zen meditatie. In haar huis had zij meerdere afbeeldingen van haar goeroe en zij deed veel aan 
meditatie. Zij combineerde in zich twee grote, religieuze tradities: het vrijzinnige christendom en de 
oosterse spiritualiteit. 
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Tijdens de afscheidsbijeenkomst vertelde ik over een van de eerste keren dat ik Hanneke meemaakte. 
Het was in maart 1995. Ik had stage gelopen in deze gemeente en ging voor in een kerkdienst hier. 
Het was mijn proefpreek, een onderdeel van de studie. En ook enkele medestudenten waren gekomen. 
Als kerkenraadslid van dienst stak zij de kaars aan en las een stichtelijke tekst voor uit de Bhagavad 
Gita. Dit moment kenmerkte Hanneke die haar twee religieuze tradities combineerde en het typeerde 
ook de remonstrantse traditie die hiervoor alle ruimte liet. Niemand hier keek er gek vanop. Wel 
natuurlijk een paar van de orthodoxere medestudenten van me. Hoewel eentje van hen ook snedig 
opmerkte dat de tekst die zij uitsprak bijna woordelijk in het Evangelie van Johannes te vinden was. 
 

Zie hier, beste mensen, een bescheiden anekdote als we op deze zondag de vraag stellen naar wat de 
Bijbel voor ons betekent. Het is tenslotte vandaag Bijbelzondag, we staan stil bij het cadeautje dat 
we ontvangen hebben, de Herziene Nieuwe Bijbelvertaling en het is Hervormingsdag. De dag waarop 
we als protestanten stilstaan bij het feit dat we op een protestantse manier, zij het bij ons vrijzinnig 
protestants, met het geloof bezig kunnen zijn. 
Het thema voor de dienst vanmorgen is: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en ik wil daar in 
drie delen over nadenken: 
1. Waarom een herziene Bijbelvertaling? 
2. Heeft de Bijbel gezag voor ons? 
3. Willen we zonder de Bijbel? 
 
1. Waarom een herziene Bijbelvertaling 
In 2004 verscheen er een nieuwe Bijbelvertaling. Ongetwijfeld herinnert u zich het rumoer dat er 
ontstond toen de kribbe opeens een voederbak was geworden en het Bijbelboek Prediker niet meer 
opende met ijdelheid der ijdelheden, maar het gevoel van nietserigheid nu weergaf met lucht en 
leegte. Na meer dan vijftig jaar had het Nederlands Bijbelgenootschap een volstrekt nieuwe vertaling 
gemaakt. Een vertaling uit de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse teksten die enerzijds brontekst 
getrouw wilde zijn, maar ook doeltaalgericht. En dat laatste maakte dat allerlei elementen waarmee 
iedereen vertrouwd was uit de Bijbel zomaar verdwenen. De kribbe en de ijdelheid, de melaatsheid 
en ook het vrezen met grote vreze. Allemaal dingen die naar het oordeel van de bijbelvertalers en de 
neerlandici die meegeholpen hadden de toets der moderne taalkundige kritiek niet meer konden 
doorstaan. De oude woorden waren geen goede vertaling meer, doordat de huidige gebruikers van 
deze woorden zich niet meer konden voorstellen wat die betekenden. Want laten we eerlijk zijn, wie 
van ons gebruikt het woord ‘kribbe’ ooit voor iets dan ‘wiegje van Jezus’. De schokkende betekenis 
van het Bijbelverhaal, namelijk dat de heiland der wereld zomaar in een rottige trog voor dieren werd 
gelegd, raakte verstopt achter het mooie woord kribbe dat iedereen het gevoel van een gezellige, witte 
kerst gaf. 
De Bijbelvertaling gaf aanleiding tot veel rumoer onder theologen, maar vond grote belangstelling. 
Het boek behoorde tot de bestverkochte boeken van dat jaar. Wel gaf het Bijbelgenootschap aan, dat 
allerlei reacties van harte welkom waren en dat te zijner tijd een herziening overwogen zou worden. 
 

Toen deze Bijbel verschenen was, werd al snel duidelijk dat deze vertaling ook zijn nadelen had. De 
nieuwe vertaling, prachtig poëtisch bij tijd en wijle, en daar was ook goed op gelet – bleek niet voor 
iedereen goed te begrijpen. Uit onderzoek van het Bijbelgenootschap bleek dat van de twintig miljoen 
gebruikers één miljoen te laag geletterd was om deze mooie vertaling te begrijpen. Zo ontstond het 
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plan voor de Bijbel in Gewone Taal die in 2014 zou verschijnen. U begrijpt dat die werktitel ‘voor 
laag geletterden’ snel verdween, want wie zou zo’n Bijbel willen lezen. Het werd een geheel nieuwe 
Bijbelvertaling, uit de oorspronkelijke teksten, maar dan met een beperkt Nederlands idioom, met 
korte zinnen en zonder ingewikkelde zinsconstructies die leuk zijn voor classici, maar voor de 
gewone Nederlanders amper te begrijpen waren. Nu eindelijk was er een Bijbel waarbij je in één keer 
kon begrijpen wat die onbegrijpelijke Paulus nu eigenlijk te zeggen had. Denk nu trouwens niet, dat 
het allemaal maar een vereenvoudiging was van de oorspronkelijke boodschap. Het maken van een 
begrijpelijke, maar ook verantwoorde vertaling is veel moeilijker dan alleen maar het letterlijk 
omzetten van woorden. Die Bijbel in Gewone Taal is zo goed gelukt, aan de ene kant zo toegankelijk, 
en aan de andere kant zo verantwoord, dat Koen en ik hem beiden gebruiken in onze diensten hier. 
Niet omdat we denken dat u laaggeletterd bent, maar omdat we beseffen dat je een al te mooie, 
ingewikkelde tekst, die je slechts één keer hoort voorlezen moeilijk tot je kunt nemen. 
 
Inmiddels had de orthodoxe flank van kerkelijk Nederland ook een nieuwe Bijbelvertaling laten 
verschijnen, de Herziene Statenvertaling. Waar men daar al sinds 1637 hechtte aan een zo letterlijk 
mogelijk vertaling, bleek die ook voor de jeugd in die kringen niet meer leesbaar te zijn. Uitgaande 
van de oude tekst is die Statenvertaling wat leesbaarder gemaakt. 
 
In 2017 is het Bijbelgenootschap begonnen met het inlossen van de oude belofte: de revisie van de 
vertaling uit 2004. Die revisie is nu uitgekomen. In een derde van de verzen is een verandering 
doorgevoerd. Maar laten we eerlijk zijn: het meeste is niet spannend. Men heeft de 
eerbiedshoofdletters die in 2004 waren gesneuveld weer hersteld. Alle persoonlijke en bezittelijke 
voornaamwoorden die naar God of Jezus verwezen, keerden weer terug. U hebt misschien gelezen 
hoe feministische theologen zich druk maakten. Hij, als het over God ging met een hoofdletter, 
maakte God mannelijker dan wanneer het een kleine letter was. In zekere zin is dit natuurlijk een 
knieval voor de orthodoxie. En dat geldt misschien ook wel voor de andere veranderingen, waarbij 
in het algemeen de wat vrijere, vlottere vertaling uit 2004 weer iets letterlijker is geworden en minder 
aangepast aan het Nederlands. Overigens gaat deze samenvatting natuurlijk kort door de bocht en 
geeft het Bijbelgenootschap in een prachtige publicatie over dit boek een wat genuanceerder beeld. 
Dat ze deze beweging maakte, kan ze niet kwalijk genomen worden. Wie een vrije vertaling verkiest, 
komt uit bij de Bijbel in Gewone Taal zoals we het hier doen. En aan de andere kant van het spectrum 
proberen ze weer wat marktaandeel terug te winnen van de orthodoxere lezers van de Herziene 
Statenvertaling. 
 

Wat hier ook van zij: voor ons ligt een prachtige, geheel verantwoorde vertaling. Een aanwinst voor 
iedereen die de Bijbel liever in een iets klassiekere vorm wil hebben, maar ook volledig op de hoogte 
wil zijn, van wat het huidige standpunt is in de Bijbelwetenschap. 
 

Ik kom bij deel twee van mijn preek en maakt u zich geen zorgen. Die delen zijn wat korter.  
 

2. Heeft de Bijbel gezag voor ons? 
Voor Luther in 1517, voor de Remonstranten in 1619 en voor de meeste protestantse geloven tot aan 
het begin van de negentiende eeuw was de Bijbel de weergave van Gods woord. Van kaft tot kaft 
waar. De pen was aangevoerd door de Heilige Geest en alles wat je nodig had om zalig te worden, 
kon je daarin vinden. Natuurlijk: de Bijbel was soms best lastig om te lezen, maar als je de Bijbel 
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maar goed las, kon iedereen daaruit halen wat je nodig had voor je geloof en voor het goede leven. 
Een priester of een kerk was niet meer nodig. Lees je Bijbel en het komt goed. Daarom maakte Luther 
zijn vertaling, ontstond in Engeland de King James Vertaling ongeveer gelijktijdig met onze 
Statenvertaling. Lees je Bijbel en het komt goed. Gods Woord in één band bijeen. Wat wil je nog 
meer? 
 

Vanaf de Verlichting begon men echter langzamerhand wat kritischer naar de Bijbel te kijken. 
Konden die eerste vijf boeken wel van Mozes zijn, als daarin aan het eind van het boek 
Deuteronomium de dood van Mozes wordt beschreven? Wat moet je met de verschillen tussen de 
vier evangeliën? Was alles wel geschreven door tijdgenoten van Jezus? Hoe kon het dat Paulus in de 
ene brief iets anders schreef dan in de andere? De kritische Bijbelwetenschap ontstond rond 1840 en 
Remonstranten waren er vroeg bij. Ook begon men kritisch te kijken naar allerlei wonderverhalen. 
Als iemand nu niet kon lopen over het water, dan zou dat 1900 jaar geleden toch ook niet gebeurd 
zijn. Langzamerhand kwam de gedachte op, dat de Bijbel geen onfeilbaar boek was, maar een 
verzameling van puur menselijke geschriften waarin een hele schare van auteurs, ieder op zijn eigen 
manier, in zijn eigen stijl, zich rekenschap gaf van zijn geloof. Niet meer Gods Woord dat voor altijd 
en eeuwig vastlag, maar een verzameling zeer boeiende, inspirerende woorden, die echter geen 
definitief gezag over ons hadden. En laten we eerlijk zijn, er staan ook allerlei gekke dingen in die 
Bijbel, waar we nu weinig meer mee kunnen. Denk aan al die genocides in het Oude Testament, die 
onvriendelijke woorden over homo’s of over vrouwen. Allemaal zeer de moeite waard om als 
historische bron te lezen, maar niet als de enige bron voor ons geloof. 
 

Ik kom bij het laatste gedeelte van mijn preek. 
 

3. Willen we zonder de Bijbel? 
Aan het begin van de twintigste eeuw verscheen er ook al een nieuwe vertaling. De zogenaamde 
Leidse Vertaling. Leids, omdat daar de meest kritische bijbelwetenschappers zaten, waaronder ook 
Remonstranten. Kijkt u misschien eens in de kerkenraadskamer naar het portret van dominee 
Hooijkaas, het is een kalend heerschap met een baard. (Ik ben gelukkig nog wat minder kaal…) 
 

De Bijbel die toen geheel bij de tijd was, is nu volstrekt verouderd. Allerlei opvattingen zijn 
veranderd. Ik val u er niet lastig mee. Wel interessant is wat er in de inleiding wordt gezegd. Het is 
de mooiste vrijzinnige Bijbelbeschouwing die ik ken: 
 
‘Ziehier […] het boek, dat van geslacht tot geslacht als Heilige Schrift geëerd, vooral onder de 
Protestanten in ruime mate zegen aanbrengt, maar somwijlen grote schade aanricht, wanneer zij die 
het gebruiken, de vermaning vergetend alle dingen te onderzoeken en het goede te behouden, hun 
verstand en hart gevangen geven, niet aan God, maar aan het boek waarvan zij menen dat het zijn 
volledige openbaring bevat. De Bijbel is een verzameling van boeken van zeer onderscheiden 
gehalte: hoog en laag, heilrijk en verderfelijk is daarin dooreengemengd. Zelfs waar de heerlijke 
figuur van Jezus ons voor ogen wordt gesteld moeten wij de ons door God geschonken gave gebruiken 
te onderscheiden tussen goed en kwaad, waar en onwaar’ [Inleiding tot de Leidse Vertaling] 
 

Het is interessant wat hier gezegd wordt. We zien een onderscheid tussen de Bijbel en Gods Woord. 
In de Bijbel vallen veel inspirerende dingen te vinden, maar lang niet alles is dat. Er is zelfs veel dat 
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verwerpelijk is. In alle gevallen zul je moeten onderzoeken wat de moeite waard is, wat goed is en 
wat kwaad, wat waar is en wat onwaar is. 
 

Zo lezen wij, denk ik, ook de Bijbel. Als een verzameling van geloofsgetuigenissen. Zeer de moeite 
waard, maar ook zeer nadrukkelijk door de tijd bepaald. Waar is datgene wat in ons hoofd, in onze 
ziel mee resoneert met wat daar is. Wat wij in geweten herkennen als: dat is de moeite waard. Gods 
Woord is datgene wat wij als zodanig herkennen en erkennen. En natuurlijk: dat is niet alleen wat 
wij leuk vinden of gemakkelijk. Als er staat: heb je vijanden lief, begrijpen we direct dat we daar 
geen zin in hebben, maar beseffen we ook dat het wel waar is. Als Jezus strenge dingen zegt over 
mensen die wel zeggen zijn weg te volgen, maar het niet doen, dan zeggen we niet: dat hoort er niet 
bij. Maar dan weten we ons aangesproken. Onderscheid maken tussen wat de moeite waard is en wat 
niet, dat zit in ons ingebakken. 
 

En daarmee kom ik bij de laatste tekst die ik vanmorgen heb gelezen. De woorden die Mozes spreekt 
over de wet. De wet is voor hem niet iets wat ver weg is. Je hoeft niet naar de overkant van de zee 
om te weten wat je doen moet. Je hoeft niet naar de hemel klimmen. Misschien zelfs niet de berg op, 
zoals Mozes deed. Nee, de wet is in je hart, in je hoofd. Je kunt hem volbrengen. 
 

We zingen straks het Lutherlied. Het staat afgebeeld op de guirlande op het orgel boven mijn hoofd: 
een vast burg is onze God. Uit dat lied, uit de vertaling van Jan Jacob Lodewijk ten Kate, komt het 
thema van de dienst: Gods woord houdt stand in eeuwigheid. 
 

Dat is niet alleen omdat het in het boek staat, dat al 2000 jaar door christenen wordt gelezen. Het 
staat ook, denk aan Hanneke Drost met haar Bhagavad Ghita, in andere godsdiensten. Het is ook in 
ons hart geschreven. Daarom lezen we. Daarom proberen we eruit te leven. Omdat het woorden zijn 
die voor ons waar zijn. Die dagelijks waar voor ons worden. Waarbij het fijn is dat we telkens het 
boek kunnen oppakken waarin ze opgeschreven staan. Maar ten diepste omdat ze in ons hart zijn 
opgeschreven. Zo kunnen we eruit leven. Zo kunnen we kiezen voor het leven. Elke dag opnieuw. 
Gods woord houdt stand in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Stilte 
 
Orgelspel 
 
Afkondiging overlijden  
 
Voorbeden en stil gebed, afgesloten met het  
gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  
Eeuwige God, 
Samen met gelovigen van alle plaatsen en tijden willen we stil worden voor u. We zoeken 
ruimte in ons hart om u te ontmoeten. In de stilte zoeken we naar uw stem die tot ons 
spreekt. Diep in ons. 
Geef het ons, dat we opmerkzaam zijn. 
Maak dat onze ogen zien, onze oren horen. 
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Dat we uw roepstem horen. 
Dat we beseffen hoe u ons draagt en telkens opnieuw inspireert. 
 

We leggen ons bestaan in uw handen. 
We spreken onze zorgen voor u uit. 
We maken ons zorgen over ons lichaam, als we ziek worden. 
We maken ons zorgen over onze geest, als we bang zijn, als we dreigen onszelf te verliezen. 
We zijn verdrietig om wie ons dreigen te ontvallen. 
We rouwen om wie ons lief waren, en die niet meer bij ons zijn. 
 

Wilt u ons in al onze zorgen vasthouden. 
U draagt ons, u trekt ons naar u toe. U bent met ons. 
 

In de stilte willen we u bidden voor wat geen mens voor ons kan uitspreken. We staan stil 
bij de mensen om ons heen, dichtbij en veraf. We staan stil bij waar we ons zorgen over 
maken. We danken u voor de mensen om wie we geven. Voor de mensen die ons dragen. 
We danken u, omdat u ons draagt, door heel ons leven heen. 
Daarom bidden we in de stilte. 
[…] 
 
 
Met heel uw kerk van alle plaatsen en tijden, bidden we met de woorden van Jezus 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Collecte (tijdens de dienst):  
 
Slotlied 177 (oude remonstrantse bundel) 
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Uitzending en zegen 
Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde 
Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, 
Haar taak in deze wereld, met haar noden 
En gaan we dan van hier naar ons huis en onze levensopdracht, 
onder Gods zegen. 
 

De Heer zegene en hij behoede u 
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
Amen. 
 
Liedboek 978: 4 (staande) 
 
Collecte (bij de uitgang): Gemeente 
 
Orgelspel  
 
 
 


