
CURSUS GELOVEN ‘7 + 1’  TEKST VAN ZONDAG 20 JANUARI 2019 

Het aanvang gebed werd deze keer afgesloten met het zingen van “Onze Vader verborgen” 

waarvan Kirsten Slettenaar de couplettekst zong en de groep het refrein, wat uitmondde  

in een canon:  Onze Vader verborgen, uw naam worde zichtbaar in ons 

  uw koninkrijk kome op aarde, uw wil geschiedde: 

                             een wereld met bomen tot in de hemel, 

                             waar water, schoonheid en brood, gerechtigheid is en genade 

                             Waar vrede niet hoeft bevochten, waar troost en vergeving is, 

                             Waar mensen spreken als mensen, waar kinderen helder en jong zijn, 

                             dieren niet worden gepijnigd, nooit één mens meer gemarteld, 

                             niet één mens meer geknecht. 

                             Doof de hel in ons hoofd, leg uw woord op ons hart 

                             breek het ijzer met handen, breek de macht van het kwaad 

                             Van U is de toekomst, kome wat komt. 

refrein: Van U is de toekomst, kome wat komt,    

               Van U is de toekomst, kome wat komt. 

Deze middag was het thema MUZIEK 
Ds. Kirsten Slettenaar van de Remonstrantse Gemeente Twente 

was de inleider. Zij had/heeft muziek als inspiratiebron. 

Na een kort voorstellen van haar zelf en hoe zij in de muziek terecht   

is gekomen heeft zij de groep een filmpje van YOUTUBE laten zien. 

de link: https://youtu.be/XqvKDCP5-xE  “One Day” opgenomen in een oude (fabrieks)hal 

vlak buiten Haifa in Israël.  In dit filmpje gaat het in eerste instantie natuurlijk om de tekst 

maar zeker ook om de verbindende factor van de meeslepende melodie. 

Dominee Slettenaar leerde ons ook daarvan het refrein. Ze kreeg het voor elkaar dat de 

vrouwen tegen de mannen in zongen en/of andersom. Prachtig hoe we in no-time dit onder 

de knie hadden. 

Daarna ging iedereen met de gespreksgroepen uiteen en toe de deelnemers na een klein uur 

weer terug kwamen in zaal 1 was men  nog steeds niet uitgesproken en stonden her en der 

nog groepjes met elkaar in gesprek.  

Zoals altijd werd de middag afgesloten met een lied en het stilte moment. 

Ik heb een poging gedaan iets van de sfeer van deze bijeenkomst weer te geven. U zou het 

moeten hebben meemaken. 

Hieronder vindt u de song tekst + vertaling van “One day” 

 



 


