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O.M.A. 10 juni 2020 Reintjan & Paula     Thema van deze Week: Leven bij de dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanhef: (blz 12) 

 
 

 
Welkom 
 
Inleiding 
Meestal denken wij al geruime tijd van tevoren na over wat het onderwerp van 
onze inleiding zal zijn en zo waren Paula en ik begonnen na te denken over het 
thema: “Leven bij de dag”.  Dat onderwerp werd opeens heel actueel. 
Maandagmorgen kregen we een mailtje van Jurgen, “waar blijft jullie inleiding?” 
Wat bleek: we hadden opgeschreven dat we 24 juni aan de beurt waren in plaats 
van vandaag. Dus werk aan de winkel! En de andere plannen opzijzetten. 
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Lied 130:  Tibié Paiom  
(Wij zingen u, wij zegenen u, wij danken u Heer. Bidden wij onze God.) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gRdz3AtCUN4 
 
 
Observatie:  Leven bij de dag 
Wij zijn niet de enigen die de dagen een andere inhoud moeten geven dan we van 
plan waren. Corona trekt voor iedereen over de hele wereld een streep door 
allerlei plannen en verwachtingen. 
Ons dagelijks patroon is grondig veranderd. Als kwetsbare oudere ga je zo min 
mogelijk naar winkels en dan alleen op de stille uren. Vakantieplannen? Moet je 
nog wel gaan?  En waarheen kun je gaan? 
Voor anderen is het thuiswerken in plaats van op kantoor of is het werk zelfs 
weggevallen. Bij weer anderen ziet de (financiële) toekomst er somber uit. De 
angst om besmet te raken is niet weg. Over angst gaat het volgende lied. 
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Lied 60  Nebojte se  

 
https://www.youtube.com/watch?v=lOtAV4btKpw 
 
Lezing: Prediker 3 
In Prediker lezen we dat er een tijd is voor alles, maar die tijd kun je niet plannen. 
Meestal overkomt het je. 
 

Er is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. 
Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, 
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. 
een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. 
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. 
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. 
Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. 
Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. 

 
 
Lied 123 Aber du weißt den Weg für mich 
(God laat mijn gedachten zicht tot richten. Bij u is het licht, u vergeet me niet, bij 
 u is hulp en geduld. Ik begrijp uw wegen niet, maar u kent mijn weg.) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kEnDMAOg3_4 
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Overweging: Leven bij de dag 
Veel mensen en vooral ook jongeren hebben een andere inhoud aan deze dagen 
gegeven door de dood van Georg Floyd. Er is al eerder tegen racisme betoogt. Zo 
was er de oproep van dominee Martin Luther King: “I had a dream.” Daarna het 
voorbeeld van de vrijheidsstrijder Mandela. Is het niet wonderlijk, of is het Gods 
bedoeling dat door de vreselijke dood van juist een man met een crimineel 
verleden nu over de hele wereld een oproep gedaan wordt om een eind te maken 
aan het nog zo veel voorkomende racisme?  
 
Naar de stilte 
We kunnen in de stilte nadenken over hoe wij staan in het leven van alle dag 
tijdens deze Corona periode. We kunnen ook nadenken over omgang met de 
medemens en over racisme.  
8 minuten en 46 seconden was exact de tijd dat op 25 mei 2020 George zijn keel 
werd dichtgedrukt. Wij zijn ook zo lang stil. 
 
Lied 73  Sviaty Bože 
(Heilige God, Heilige Sterke, heilige Onsterfelijke, ontferm u over ons) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2dq2vUieQA4 
  
 
Stilte                        
 
Voorbeden met Kyrie 13    (Heer, ontferm U) 

- Goede God, wij bidden dat de dood van George Floyd aanleiding mag zijn tot 
vermindering van racisme 

- Goede God, wij bidden dat regeringsleiders daadwerkelijk naar uw woord 
luisteren en verzoening uitstralen in plaats van groeperingen tegen elkaar op 
te zetten 
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- Goede God, wij bidden dat de moed mogen hebben wat meer bij de dag te 
leven, te accepteren dat er beperkingen zijn  

- Goede God, wij bidden om vertrouwen  
 

- Wij zijn even stil voor persoonlijke voorbeden 
 
 
Lied 34:  Nada te turbe 

 
https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI 
 
 
Slotgedicht:         (uit ‘Medemens’, Kerk in Actie nov. 2009 door Monique Touwen) 

Gij hebt ons doen dromen  
van een veelkleurige gemeenschap  
van volkeren, van mensen,  
waarin allen tot hun recht komen  
en wij elkaar verrijken;  
wek ons op, God,  
dat wij die droom verwerkelijken,  
niet met grootse woorden,  
maar met nuchtere daden:  
muren slechten,  
grenzen doorbreken,  
kloven overbruggen,  
vooroordelen uit de weg ruimen,  
vrees voor vreemden overwinnen  
en dit alles te beginnen bij onszelf.  
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Wegzending 
 
 
Slotlied 58:   Confitemini Domino   (Bedank de Heer, want hij is goed) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=SsWgvtQ5dgs 
 
 
Mocht je met ons over deze dienst of over andere zaken van gedachten willen 
wisselen dan kun je Paula bereiken op paulabomer10@gmail.com  of 06-
38391989 en Reint Jan op terbijhereintjan@gmail.com of 06-12876935  
 

 


