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Kijk eens naar de lelies, hoe ze groeien in het water. Dit is vrij naar de 
beroemde tekst uit de Bergrede ( Mattheüs 6,28) over aandacht voor de leliën 
des velds. Ik weet natuurlijk wel dat de lelie goed gedijt in de tuin, maar in dit 
waterrijke gebied zie ik ze meer vanuit de punter of vanaf de waterkant. Wat 
een prachtige bloem. Ik heb me er wel over verwonderd dat uit zoveel donker 
en koud water zulke mooie bloemen boven komen. Op een of andere manier 
raakt me dat. Guido Gezelle dichtte: Mij spreekt de blomme een tale. Maar 
welke taal is dat dan? De lelie spreekt geen Gieters, ook geen Fries of Limburgs. 
De lelie spreekt wel tot de mensen en daar zit een boodschap in die je zelf mag 



ontdekken. Deze lelie vertelt mij over het bijzondere van alles wat leeft, dat je 
van alles te boven kunt komen als je je maar richt naar het licht. Het is een 
beeld van verlangen, van hoop op groei en leven. Want, zo zongen we 
afgelopen zondagen (Lied 179) het licht wil je zien en de wind wil je strelen, 
speel met de wind in het licht van de zon. Je zou er een vakantiegevoel van 
kunnen krijgen. Mij spreekt de blomme een tale. Leven is je door het donker 
heen werken, maar ook rusten, drijven op het water, genieten van de zon. Kijk 
maar om je heen, zoveel bloemen, zoveel pracht, zo veel leven. Gezegend zijn 
zij  en gezegend ben jij! 
 

Lied 220 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon  
 

 
 
 

Woord voor de zondag Evangelie Marcus 6b-13 over op weg gaan, gehoor 

geven en lichter leven. Zondagmorgen a.s. 10.00 uur: Andries Bakker in 

Giethoorn; Jolanda Molenaar in Steenwijk. We mogen zachtjes zingen en voor 

iedereen is er een kopje koffie toe.  

Mocht u in noodgevallen een beroep willen doen op een voorganger, dan kunt 

u voor Giethoorn contact opnemen met Marry Gorte (0521 361330) en voor 

Steenwijk met Eint Ockels (0521 510345).  

 

De internetviering van de ADS is altijd te bekijken via: www.doopsgezind.nl  
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