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Beeld van God 
 
Jarenlang ging jij hier rond 
was jij hier aanwezig 
waar je snel vertrouwen vond; 
bouwend ben je bezig. 
 
Kleintjes werden met jou groot, 
ouden ging het dagen 
door met jou als reisgenoot 
weer een stap te wagen. 
 
Want wij mochten samen zijn 
jarenlang jou tegenkomen 
werkend aan de mooie dromen 
om hier samen kerk te zijn. 
 
Velen deelden hier met jou 
van hun levensdagen 
stille pijn of pril geluk 
samen vieren, dragen. 
 
Want wij mochten samen zijn 
jarenlang jou tegenkomen 
werkend aan de mooie dromen 
om hier samen kerk te zijn 
 
Goede tijden gaan voorbij, 
maar de mooie dromen 
blijven een herinnering 
die terug zal komen! 
 
Want jij mocht hier bij ons zijn 
door met hart en hoofd en handen 
hier het Licht te laten branden 
levend beeld van God te zijn. 
 
[ levend beeld van God te zijn. 
Beeld te zijn. ]* 
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