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EPIFANIE  

 
Wat Kerstmis is weet iedereen.  
Met Pasen is het al wat moeilijker.  
Bij Pinksteren zetten de meeste mensen een nadenkend 
gezicht.  
En Epifanie?  
Nooit van gehoord.  
 
Toch is Epifanie een paar honderd jaar ouder dan Kerst. 
Kerst is een laatkomertje op de liturgische kalender.  
Pas in de derde eeuw werd het voor het eerst gevierd.  
 
Epifanie betekent ‘verschijning’.  
Het gaat om de verschijning van Jezus in de wereld en 
het wordt gevierd op 6 januari.  
Een vaste datum dus, net als het kerstfeest.  
Het evangelie van deze feestdag is het verhaal over de 
wijzen uit het oosten in Matteüs 2.  
Daarom wordt dit feest, met name in het zuiden des 
lands, Driekoningen genoemd. Die koningen komen niet 
uit de lucht vallen, maar komen aanwandelen uit Jesaja 
en uit psalm 72 In Jesaja 60 lezen wij op deze dag dat de 
heerlijkheid van de Heer gezien zal worden. ‘Volken zul-
len opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende 
opgang’.  
Nu weet u meteen waar die stralende ster in het matte-
usverhaal vandaan komt. Maar we zien nog meer: vol-
ken gaan op. Die drie koningen representeren de volke-
renwereld.  
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De verschijning, de epifanie, van Jezus betekent heil 
voor de volkeren. Ook bij Paulus is dat te lezen in de 
brieflezing van dit feest: Efeziërs 3, 1-12. Hij schrijft daar 
dat door Christus de heidenen ‘mede-erfgenamen zijn 
geworden, medeleden en medegenoten van de belofte 
in Christus Jezus door het evangelie’. 
Paulus drukt zich soms wat moeilijk en omslachtig uit, 
maar hij bedoelt te zeggen dat de verschijning van Jezus 
heil voor de volkeren betekent.  
Nu kan je je afvragen: Hoe gaat dat in zijn werk? En hoe 
ziet dat heil er dan uit? De psalm geeft een antwoord op 
die tweede vraag, Paulus op de eerste. In psalm 72 lezen 
we in de berijming:  
 
Hij zal de redder zijn der armen,  
hij hoort hun hulpgeschrei.  
Hij is met koninklijk erbarmen  
hun eenzaamheid nabij.  
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,  
die zijn in vrees verward.  
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.  
Hij draagt hen in zijn hart.  
 
Zo ziet het heil eruit dat de volkeren in Jezus Christus ten 
deel valt. En hoe dat in zijn werk gaat? Hoe dat gestalte 
krijgt? Paulus zegt: door het evangelie.  
Waar dit evangelie verkondigd wordt, waar het gehoord 
wordt en gedaan, daar krijgt dit heil gestalte, wereld-
wijd. Er zijn dit jaar zes zondagen na Epifanie. Daarna be-
ginnen de Veertig Dagen.  
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Op elk van die zondagen wordt uit de doeken gedaan 
wie het is die in de stal van Bethlehem in doeken gewik-
keld werd.  
 
ds. Jaap Goorhuis 
 
 
Beste gemeenteleden,  
 
Het nieuwe jaar is inmiddels al bijna een maand onder-
weg. Ondanks alle onzekerheden van deze tijd wenst de 
kerkenraad u "heil en zegen" voor 2021.  
Ook hopen we dat we wegen mogen vinden om samen 
te blijven bouwen aan onze gemeente. Het afgelopen 
jaar was er een met zorg, verdriet, angst, maar gelukkig 
ook wel met momenten van vreugde en blijdschap.  
Nu staan we aan het begin van 2021. Hopelijk brengen 
de vaccins snel verbetering en worden de mogelijkheden 
om elkaar te ontmoeten weer ruimer.  
Wat de kerkdiensten betreft zijn de mogelijkheden om 
digitaal diensten te houden ook al verder ingeperkt. 
Toch mogen we terug zien op een aantal mooie en crea-
tief opgeloste diensten om zo de verbondenheid met de 
gemeente te onderhouden.  
Ook voor de komende periode ziet het er naar uit dat 
versoepelingen hierin niet snel gaan komen. Dat houdt 
in dat alle activiteiten en een aantal diensten geen door-
gang zullen hebben. Mocht hierin verandering optreden, 
dan wordt u via de mailberichten van het kerkelijk bu-
reau op de hoogte gebracht.  
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Veel zaken die het vorige jaar zijn gestart hebben geen 
of weinig vooruitgang geboekt. Activiteiten die vervie-
len, vergaderingen die mondjesmaat werden gehouden, 
bezoekjes die “op afstand” werden afgelegd, kerkdien-
sten op anderhalve meter, het stond allemaal een beetje 
stil of het ging anders. Een woord van dank is er daarom 
voor al diegenen die op een creatieve manier toch het 
gemeenteleven hebben geprobeerd door te laten gaan 
en hebben volgehouden. En ja er waren ook dingen die 
door creatief te denken mooie resultaten gaven en voor 
herhaling vatbaar zijn.  
 
Vorig jaar werd nog door de contactpersonen en de 
ambtsdragers de kerkbalansbrief persoonlijk overhan-
digd en opgehaald. Noodgedwongen zal dit jaar dat an-
ders gaan. De kerkbalansbrief en het contactformulier 
zult u in uw brievenbus vinden. We hopen dat u de 
beide antwoordenveloppen bij één van de genoemde 
adressen inlevert.  
 
Ook het vinden van nieuwe ambtsdragers is een punt 
van zorg. Tot nu toe is de kerkenraad er niet in geslaagd 
de vacatures van ouderling en ouderling-kerkrentmees-
ter in te vullen.  
 
Het beroepingswerk is in het afgelopen jaar ook lang-
zaam van start gegaan. We zijn nu op een punt dat zo-
wel onze eigen gemeente als de gemeente Langezwaag, 
Luxwoude, Jonkersland een beroepingscommissie heb-
ben geïnstalleerd. Voor onze gemeente hebben daar Jan 
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Adema, Tiny Bouma, Anna Vroukje Sonneveld en Wim 
Vrijburg zitting in. Het proces om met twee verschillende 
commissies één predikant te zoeken zal niet gemakkelijk 
zijn. Samen met Langezwaag hebben we gekozen om dit 
te laten begeleiden door mevrouw Tineke Klei ( gemeen-
teondersteuner vanuit de PKN. )  
We hopen in het voor ons liggende jaar dat er weer mo-
gelijkheden zullen komen om weer samen te bouwen 
aan onze kerk(gemeenschap).  
 
Met een hartelijke groet,  
namens de kerkenraad Tijnje-Terwispel  
Jan Tanja (voorzitter) 
 
 
 
 
Nieuws uit de kerkenraad 

Kerkdiensten 

De afgelopen periode zijn er een paar online vieringen 
geweest met voorganger, organist, ouderling en diaken. 
De eerst volgende online viering zal zijn op zondag 14 fe-
bruari om 11.00 uur. In dit kerkblad staan na 14 februari 
de vieringen vermeld wanneer we weer naar de kerk 
mogen. Dit in afwachting van de situatie in ons land. In 
ieder geval is het dringende advies vanuit de PKN om tot 
het einde van de lockdown alleen online vieringen te 
houden. 
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Beroepingsprocedure 

De benodigde stukken zijn afgerond en er is toestem-
ming van het BM classis Fryslan. 
De solvabiliteitsverklaring is door de kerkrentmeesters  
aangevraagd. 
 
De beroepingscommissie is via een brief geïnstalleerd. 
De commissie bestaat voor Tijnje/Terwispel uit de vol-
gende personen: Anna Vroukje Sonneveld, Jan Adema, 
Tiny Bouma en Wim Vrijburg. 
Samen met 4 personen uit Langezwaag zullen zij op zoek 
gaan naar een nieuwe predikant voor beide gemeenten. 
De beroepingscommissie zal vanuit de PKN ondersteund 
gaan worden door Tineke Klei. 
Via de app en een mailgroep is de voorstelronde inmid-
dels gestart. 
Als kerkenraad wensen we de beroepingscommissie veel 
wijsheid en zegen toe in de zoektocht naar een predi-
kant voor beide gemeenten. 
 
Namen de kerkenraad, 
Tjeerd Bosma 
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Nieuws van de diaconie 
Beste mensen. 
Van 29 november tot 5 december hadden we de actie 
“De uitdaging”. 
Doel was geld inzamelen voor de vluchtelingenkinderen 
op Lesbos. 
Dat is gelukt!! Samen heeft u  € 1200,- overgemaakt. De 
diaconie heeft dit verdubbeld en halverwege december 
hebben we € 2400,- overgemaakt naar Kerk in Actie. 
Wij zeggen “actie geslaagd”. 
Daarom hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Namens de diaconie, 
Tineke Altena 

 

 
Gemeentenieuws 
 
Nieuw ingekomen; 
Mevr. R.R. Wassenaar, H. Voswei 
Mevr. C. Koning, v. d. Veldestrjitte 
Van harte welkom en we hopen dat u zich thuis zult voe-
len in onze gemeente. 
 
De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren  
voor donderdag 11 maart 2021 bij Tineke Altena, De  
Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail 
tsjerkepaadpgtt@gmail.com 

 
 
 
 

mailto:tsjerkepaadpgtt@gmail.com
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Bedankje. 
Graag willen wij iedereen die het afgelopen jaar, op wat 
voor manier dan ook, aan ons gedacht en met ons mee-
geleefd heeft heel hartelijk bedanken. 
Ook willen wij de kerk bedanken voor het geweldige 
kerstpakket, de banketkrans en de chocolade. 
Al deze aandacht heeft ons goed gedaan 

 
Hartelijke groet, Poppe en Sjoukje v d Molen. 
 
100 Jaar VKB  Kerkbeheer tussen Traditie en Toekomst. 
 
In het afgelopen jaar zou het 100 jarig bestaan van deze 
vereniging op diverse manieren gevierd worden. Zoals 
zoveel dingen kon ook dit niet doorgaan. De oorzaak 
kent iedereen.  
Als VKB , afdeling Friesland ,hadden we ook een aantal 
dingen geregeld. Maar helaas, ook dit ging niet door.  
Daarom in Tsjerkepaad aandacht voor dit gebeuren.  
Het enige tastbare wat ik kreeg, was de jubileumuitgave 
van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.  
Een interessant boekwerk over: flitsen uit 100 jaar VKB 
en Visies op de Kerk, de kerkrentmeester en de VKB. Na-
tuurlijk ga ik niet het hele boek overnemen, maar toch 
een zo kort mogelijk verslag .  
Traditie.  
Kerkrentmeesterlijk Beheer is geen eenvoudige zaak. 
Kerkrentmeesters hebben dagelijks met allerlei beheers-
zaken te maken, zoals de zorg voor de mensen( predi-
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kanten, betaalde medewerkers en vrijwilligers), de finan-
ciën van de gemeente, de kerkelijke gebouwen, het be-
heer van onroerend goed(pacht), de exploitatie van de 
begraafplaats en de geldwerving Een groot scala van uit-
eenlopende taken en werkzaamheden die vaak een spe-
cialistische kennis vereisen. De kerkrentmeesters, en dat 
gold ook voor de vroegere kerkvoogden en leden van de 
commissies van beheer, zijn vrijwilligers die gedurende 
een aantal jaren dit belangrijke werk Pro Deo voor hun 
kerkelijke gemeenten verrichten. 
Om dit beheer in goede banen te leiden, vond een aan-
tal mensen het in 1920 belangrijk om de krachten te 
bundelen om de toenmalige kerkvoogden bij te staan bij 
de vervulling van hun taak. Bij haar oprichting in 1920 
droeg de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Neder-
landse Hervormde Kerk de tekst van Galaten 6 vers 2 in 
haar vaandel: Draagt elkanders lasten en vervult alzoo 
de Wet van Christus. Deze tekst vormde het toenmalige 
logo van de Vereniging en vanaf dat moment konden 
kerkrentmeesters met hun vragen en problemen terecht 
bij hun organisatie die hen met raad en daad terzijde 
stond. 
Toen in 1952 het Landelijk Verband van Commissies van 
Beheer van de Gereformeerde Kerken in Nederland 
werd opgericht, gebeurde dat door leden van commis-
sies van beheer die vanuit diezelfde behoefte als hun 
hervormde collega’s de handen ineen sloegen om com-
missies van beheer bij te staan bij de aan hen opgedra-
gen beheertaak. Ongeveer 45 jaar geleden kwam er een 
nauwe samenwerking tussen beide verenigingen tot 
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stand door een gecoördineerde aanpak van de plaatse-
lijke geldwerving, die nog steeds jaarlijks onder de naam 
KERKBALANS in de plaatselijke gemeenten wordt geor-
ganiseerd. Deze samenwerking breidde zich uit tot aller-
lei andere vormen van interkerkelijk overleg op het ge-
bied van o.a. de rechtspositie van predikanten en mede-
werkers, de contacten met de overheid, enz.  
Omdat de drie kerkgemeenschappen, de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Neder-
land en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk 
der Nederlanden, nauwer met elkaar gingen samenwer-
ken, sloten beide verenigingen op 17 maart 1999 een sa-
menwerkingsovereenkomst. Na de kerkvereniging op 1 
mei 2004 besloten de Vereniging van Kerkvoogdijen 
(VVK) en het Landelijk Verband van Commissies van Be-
heer (LVCB) om per 1 januari 2005 als Vereniging voor 
Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) verder te gaan.  
 
Toekomst  
De veranderingen die zich op het kerkelijk erf aftekenen, 
mede naar aanleiding van de aanvaarding van de nota: 
Kerk 2025, hebben ook gevolgen voor het kerkrentmees-
terlijk beheer en de manier waarop met beheers aange-
legenheden wordt omgegaan. Daarom is aan een aantal 
personen uit onze kerk gevraagd een blik te werpen op 
de toekomst. Hun is gevraagd om als betrokkene bij de 
toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland hun vi-
sie te geven op drie vragen:  
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  Hoe zien zij de toekomst van de kerk? Aspecten die 
daarbij een rol spelen zijn krimp, waar veel gemeenten 
last van hebben, maar ook groei in bepaalde gemeenten, 
de samenwerking of zelfs fusie tussen verschillende 
kerkgenootschappen?  

  Is daarbij voor de kerkrentmeester van de toekomst 
een rol weggelegd en zo ja wat is die rol  

  Op welke wijze kan of moet de VKB het kerkrentmees-
terlijk beheer daarbij van dienst zijn?  
Hierop geven 31 personen uit kerkelijke gemeenten, af-
delingsbesturen van de VKB, classispredikanten en de 
kerkleiding van de Protestantse Kerk in Nederland op ba-
sis van deze vragen hun visie op de toekomst. Ook verte-
genwoordigers van flankerende organisaties, waarmee 
de VKB de contacten onderhoudt is om hun mening ge-
vraagd.  
Hun analyse van de stand van zaken in de Kerk komt in 
veel gevallen overeen. Er wordt gewezen op de teruglo-
pende aantallen lidmaten en vergrijzing van de kerke-
lijke gemeenten. Op toenemende problemen om ambts-
dragers te vinden en om financieel de eindjes aan elkaar 
te knopen. Maar toch overheerst vertrouwen en opti-
misme als het gaat over de toekomst van de Kerk. Veel 
van de schrijvers wijzen op de mogelijkheden die zij toch 
nog zien voor nieuwe vormen van kerk zijn, op de teke-
nen van innovatie en creativiteit die zij overal tegenko-
men en op het altijd blijvende perspectief van de Kerk 
van Christus.  
Hopelijk draagt dit schrijven bij aan het nadenken over 
en het werken aan de toekomst van de Kerk.  



12 

 

Boele Nicolai.  
Lid van : algemeen Bestuur VKB afd. Friesland 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 februari Werelddiaconaat 
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen  
Door de economische situatie in Moldavië zien veel 
mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoe-
ken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen 
voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen 
nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt ker-
ken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jonge-
ren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij 
met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die op-
groeien zonder ouders, een plek waar ze met hun ver-
haal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze col-
lecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor 
kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? 
 
28 februari Missionair werk Voor iedereen een kerk 
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de 
kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan 
zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vor-
men van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe 
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christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap 
van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere 
manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 
150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zo-
als Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken 
community rondom het christelijk geloof, waar veel 
mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in 
moeilijke omstandigheden. Met verschillende activitei-
ten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in 
voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in 
Rotterdam. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de 
Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen 
van kerk-zijn. 
 
7 maart Zending Theologisch onderwijs in het Midden-
Oosten 
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een be-
langrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christe-
nen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een 
regionale functie, zo ook Near East School of Theology 
(NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor 
landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. 
Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Ac-
tie als docent theologie en geeft lessen in systematische 
theologie en missiologie. Na hun studie keren de kers-
verse predikanten terug naar huis om hun eigen ge-
meente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door 
heel het Midden-Oosten! Met de opbrengst van deze 
zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane 
en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. Helpt u mee? 
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14 maart Binnenlands diaconaat 
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s  
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In re-
gio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de 
rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend 
hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op ge-
neratie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen 
om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen 
graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhan-
gen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kle-
dinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen let-
terlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen 
niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken 
zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële 
middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat 
Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en onder-
steunt in hun diaconale taak. 
 
21 maart Binnenlands diaconaat  
Een beter inkomen voor Javaanse boeren  
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerenge-
zinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse 
Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te 
zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussen-
handelaren en een hogere prijs voor hun producten krij-
gen. 
De kerk leert boeren ook hoe je duurzaam landbouw be-
drijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt ko-
ken.  
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In het dorp waar Soligan woont, konden de boeren sa-
men met de kerk op vier plaatsen een irrigatiesysteem 
aanleggen. “Vroeger was een tweede rijstoogst nooit 
haalbaar, maar nu wel, en misschien zelfs een derde met 
cassave, maïs en pinda’s”, vertelt Soligan trots. De ver-
wachting is dat maar liefst 275 boeren in het dorp van 
Soligan de komende jaren meer opbrengsten hebben 
dankzij de irrigatiesystemen. Helpt u mee? Geef boeren-
gezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen! 
 
Kerkdiensten zijn live te volgen via:  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944 

Er is geen kindernevendienst en oppas 
 

 
Zondag 14 februari om 11.00 uur dienst in Tijnje 

Online viering 
 

Voorganger:  Ds. J. Vlasblom, Nijbeets 

Organist:  H. v d Meulen 

Ouderling van dienst: Wim Vrijburg 

Collecte voor:             1e Noodhulp kerk in actie 

   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  P. Kik 

 

 
Zondag 21 februari om 11.00 uur dienst in Tijnje 

1e Zondag 40dagentijd 
 

Voorganger:  Ds. E. Roosenboom, Drachten 

Organist:  A. v d Meulen 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944
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Ouderling van dienst: Jan Tanja 

Collecte voor:             1e Wereld Diaconaat 

   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  S. v.d. Meulen 

 
 
 
 

 
Zondag 28 februari om 9.30 uur dienst in Tijnje 

2e Zondag 40dagentijd 
 

Voorganger:  Ds. P. Smilde, Drachten 

Organist:  W. Zijlstra 

Ouderling van dienst: Wim Vrijburg 

Collecte voor:             1e Diaconie 

   2e Missionair werk 

Bloemenbezorger:  J.J. Knobbe 

 
 
 

Zondag 7 maart om 9.30 uur dienst in Tijnje 

3e Zondag 40dagentijd 
 

Voorganger:  Ds. L. Ruiter, Drachten 

Organist:  A. v d Meulen 

Ouderling van dienst: Frank de Koster 

Collecte voor:             1e Zending 

   2e Kerk 

   3e Gebouwen 

Bloemenbezorger:  H. Lageveen 
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Woensdag 10 maart om 19.30 uur dienst in Tijnje 

Biddag voor gewas en arbeid 
 

Voorganger:  Ds. J. Goorhuis, Smalle Ee 

Organist:  W. Zijlstra 

Ouderling van dienst: Jan Tanja 

Collecte voor:             1e Kerk 

 
 
Zondag 14 maart om 9.30 uur dienst in Tijnje 

4e Zondag 40dagentijd 
 

Voorganger:  Ds. Lafeber, Gorredijk 

Organist:  H. v d Meulen 

Ouderling van dienst: Wim Vrijburg 

Collecte voor:             1e Binnenlands diaconaat 

   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  B. Nicolai 
 
 
 
Zondag 21 maart om 9.30 uur dienst in Tijnje 

5e Zondag 40dagentijd 
 

Voorganger:   

Organist:  W. Zijlstra 

Ouderling van dienst: Frank de Koster 

Collecte voor:             1e Werelddiaconaat 

   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  J. Tanja 
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Gebed 

Eeuwige God,  

U die woont en troont in Sion,  

hoorder van het gebed, 

tot U komen wij 

in stilte 

niet goed wetend wat te bidden.  

We zijn uit het veld geslagen  

niet in staat om bijeen te komen  

en uit volle borst U de lof te zingen.  

We zijn stilgevallen  

en weten niet hoe lang alles nog zal duren,  

zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel aan 

kan  

en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld zullen 

raken.  

In deze nood komen wij toe U,  

in stilte 

biddend om gehoor 

om vertroosting  

om nabijheid  

om perspectief.  

Hoor ons: 

wees ons genadig! 
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U, die onze stilte hoort en peilt,  

hoor ons stil zijn als loflied, 

als aanbidding  

als roep om genade en ontferming.  

‘Tot U komt al wat leeft,  

tot U, o redder uit ellende 

die alle schuld vergeeft’* 

Geef ons kracht om het vol te houden, 

vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort,  

geloof om de moed niet te verliezen. 

Van U is immers het Koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

Amen.  

 




