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Steun ons financieel 
 
Als u een financiële bijdrage aan onze initiatieven kunt en wilt leveren, 
zouden wij erg dankbaar zijn. U kunt uw donatie overmaken via de 
website www.twitterenmetgod.com of direct op de volgende 
rekening: 
 
ING Bank 
Rekeninghouder: JP2 Stichting Leiden 
Omschrijving: 'Twitteren met GOD' 
IBAN: NL31 INGB 0005717224 
BIC: INGBNL2A 
 
De JP2 Stichting, gevestigd in Leiden, is opgezet om de financiële en 
juridische aspecten van onze projecten te behartigen. Deze ANBI 
stichting maakt geen winst en is voor haar inkomsten volledig 
afhankelijk van donaties. Alle giften worden uitsluitend gebruikt om 
onze projecten te financieren. Als u ons uw adres toestuurt, krijgt u 
van ons een ontvangstbevestiging van uw donatie. Vanwege de ANBI-
status is uw gift aftrekbaar van de belasting. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw ruimhartigheid! 

                                                                                                                                                         
www.twitterenmetgod.com/doneer 

 

 

 

 

 

© 2020 Michel Remery & JP2 Stichting, Leiden. Alle rechten voorbehouden. 
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Inleiding 
 
Jij wilt groeien in geloof, ontdekken wat het betekent om te geloven, 
antwoorden op je vragen vinden of God beter leren kennen. Dit is een 
belangrijke periode, aangezien je verder in het geloof zult worden 
geïntroduceerd. De volgende pagina's zullen u helpen om goed aan de 
bijeenkomsten deel te nemen. Neem gerust contact met ons op met je 
vragen, zorgen en prestaties. We zijn er voor jou! 
 
Jouw vragen 
Dit is jouw cursus! Jouw vragen vormen de basis van ons programma. 
Het is duidelijk dat we de belangrijkste elementen van het geloof 
behandelen. Maar we beginnen elke keer weer met jouw vragen. Dit 
zal je helpen groeien in je persoonlijke geloof en relatie met God. 
 
Twitteren met GOD 
Onze cursus is gebaseerd op het wereldwijde multimedia-initiatief 
Twitteren met GOD over real-life vragen. Dit gaat niet alleen over 
sociale media, hoewel we je aanmoedigen om Twitteren met GOD te 
volgen op Instagram, Facebook of Twitter. Je kunt ook de auteur 
volgen, father Michel Remery. We gebruiken het boek, de app en de 
video’s in onze cursus, altijd met oog voor de realiteit van elke dag. 
 
Bid met ons mee 
Je bent begonnen aan een groot avontuur, een reis met Jezus die je 
hele leven zal duren. Hopelijk geeft deze cursus je de nodige basis om 
continu met Hem mee te groeien. We zullen voor je bidden en nodigen 
je uit om samen met ons te bidden voor jou en alle deelnemers op hun 
pad met God. 

De organisatoren 
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Aan de slag 
 
# Essential resources  
 

• Elke deelnemer heeft dit boek nodig: Twitteren met GOD. 
Oerknal, bidden, Bijbel, seks, kruistochten, zonde, carrière... 
Het boek kan gelezen worden tijdens de bijeenkomsten en ook 
thuis: het zal antwoord geven op veel persoonlijke vragen. De 
‘dubbele uitdaging’ aan het einde van elke bijeenkomst geeft 
aan welke vragen in het boek Twitteren met GOD voor de 
volgende bijeenkomst gelezen moeten worden.   

• Deelnemers wordt gevraagd om de app Twitteren met GOD te 
downloaden. De app zal tijdens de bijeenkomsten gebruikt 
worden. Ook kan de app gebruikt worden om op diverse 
manieren te bidden en de Mis in allerlei verschillende talen te 
volgen. Deelnemers worden uitgenodigd om de SCAN-optie 
voor het boek te ontdekken en de korte antwoorden in de app 
te lezen. 

• Verder is de app Online with Saints nodig. Ook deze app zal 
tijdens de bijeenkomsten worden gebruikt. Thuis kunnen de 
deelnemers de ‘social media-profielen’ van de heiligen in de 
app bekijken om de heiligen verder te leren kennen. 

• Deelnemers hebben een bijbel met het Oude en Nieuwe 
Testament nodig. In deze cursus gebruiken we het liefst een 
papieren bijbel om de deelnemers te helpen de structuur van 
de Bijbel te ontdekken en te leren hoe je eenvoudig 
bijbelteksten kunt opzoeken. 
 

Kijk op www.samengroeieningeloof.com voor meer informatie. 



VADEMECUM 7 

# Vijf sleutels om te groeien in geloof 
 
Samen groeien in geloof helpt deelnemers om antwoorden te vinden 
en te groeien in verlangen deel uit te maken van het leven en de 
missie van de kerkgemeenschap. De bijeenkomsten geven de 
deelnemers de ruimte om niet alleen vragen te stellen, na te denken 
en te leren over het geloof, maar ook om te bidden, aan liefdadigheid 
te doen en samen te vieren: 
 
1. COMMUNICEER: Ja, je kunt aan God denken en bidden als je alleen 

bent, maar je geloof is niet compleet als je het niet kunt delen met 
de broeders en zusters die God je heeft gegeven. Dit geldt ook voor 
onze bijeenkomsten. Het zijn niet alleen lessen: de groep is ook 
een plaats waar iedere deelnemer kan groeien in de relatie met 
anderen en met God. In elke bijeenkomst zal bijzondere aandacht 
worden besteed aan communicatie en het groepsverband. 

 
2. DENK: Denken en vragen stellen is fundamenteel voor ons leven. 

Als je iemand aardig vindt, wil je diegene graag beter leren kennen. 
Hoe meer je van iemand houdt, hoe meer je van haar of hem wilt 
weten. Het zoeken naar antwoorden op vragen over God, leven en 
geloof is niet alleen een verstandelijke bezigheid. Het is een 
belangrijke stap om te groeien in je relatie met Hem. Laat toe dat 
je ontdekkingen deel gaan uitmaken van je leven en zie in hoe je 
op verschillende manieren wordt geroepen om in actie te komen.  

 
3. BID: Als je aan je relatie met God werkt, zorg je dat de antwoorden 

die je hebt gevonden een stevig fundament in je persoonlijke leven 
krijgen. Gebed maakt deel uit van elke bijeenkomst en deelnemers 
worden uitgenodigd om ook thuis te bidden. Diverse 
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bijeenkomsten zijn specifiek aan het gebed gewijd (ZIE BIJEENKOMST 4 & 

14). Gebed is de meest intensieve manier waarop je je relatie met 
God kunt ervaren. 

 
4. DOE: Breng je geloof in de praktijk, zodat je je ervan bewust wordt 

dat het geen verstandelijke of theoretische oefening is, maar deel 
uitmaakt van het echte leven. Elke bijeenkomst helpt de 
deelnemers, zichzelf te bevragen over het belang van wat ze 
hebben geleerd. De ‘dubbele uitdaging’ biedt een manier om thuis 
toe te passen wat tijdens de bijeenkomst besproken werd, zowel 
verstandelijk als praktisch. Een aparte bijeenkomst is gewijd aan 
het helpen van anderen (ZIE BIJEENKOMST 7). 

 
5. VIER: Geniet samen van je successen, vier met God in de liturgie, 

en met anderen tijdens een feestje. De laatste bijeenkomst is 
volledig aan dit thema gewijd (ZIE BIJEENKOMST 18). Samen vieren brengt 
ons natuurlijk weer terug bij de eerste sleutel. 

 
# De spelregels van Twitteren met GOD 
1. Sta open voor alle vragen over het geloof en het leven, ongeacht 

de opvattingen of mogelijke ‘onwenselijke’ antwoorden die 
erachter kunnen zitten. 

2. Luister met respect naar de anderen in de groep en probeer de 
redenering achter hun uitspraken te begrijpen. 

3. Laat de argumentatie van de leer van de Kerk voor zichzelf 
spreken. 

4. Probeer niet zozeer te overtuigen; getuig simpelweg van je eigen 
geloof. Alleen God kan het hart van mensen overtuigen en bekeren 

5. Wees discreet: bespreek wat de deelnemers hebben gezegd niet 
met mensen buiten de groep. 
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Twitteren met GOD & Online with Saints 
 

 

# Download the free Tweeting with GOD app
Use the interactive app to learn more about the faith on 
the go:
• Follow Mass in 15+ languages
• Pray the Rosary and many other Catholic prayers 

in 15+ languages
• Find a brief answer to 200+ burning questions
• Scan the Tweeting with GOD book to fi nd online 

extras

Communicating with God is as simple as posting or liking on social media. 
Whether your favourite tool is Instagram, Facebook, or Twitter, Tweeting 
with GOD helps you to see how simple it is to relate to God, even when you 
are offl  ine! 

Through a close integration between social media, modern technology 
and printed books, Tweeting with GOD aims at helping you discover an-
swers to your questions about the faith. The project was brought to life by 
young people with many questions, who have been seeking the meaning 
of their relationship with Jesus in their lives.

TWEETING WITH GOD

www.tweetingwithgod.com

/FatherMichelRemery

@FrMichelRemery

/TweetingwithGOD

@TwGOD_en

# Follow us: #TwGOD# Access videos
Turn on the subtitles in YouTube 
• via the app: scan an image in the book
• via the app: click on a question, scroll 

down, play the video
• via the website tweetingwithgod.com
• via the YouTube channel of 

Tweeting with GOD
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www.tweetingwithgod.com

# Download the free Online with Saints app
Discover much more information about the saints:
• Social media profi les of the saints
• Animated videos about their lives
• Information on their history
• Pray with the saints & fi nd patron saints

Imagine you could meet and greet a saint, which saint would you choose? 
Online with Saints offers a virtual encounter with 100+ saints from all around 
the world. Women and men, carpenters and scholars, mothers and popes, 
princes and paupers: their inspiring life stories are linked to real life modern 
questions. Be sure to check the social media profi les of the saints in the 
app!

Anyone can become a saint! Every saint is different, with their own unique 
personality and destiny. Each of them found their vocation in a different way 
– demonstrating that God has a special plan and vocation for each individual. 

ONLINE WITH SAINTS

www.onlinewithsaints.com

/OnlinewithSaints

Online With Saints

# Follow us: #OnlineSaints# Access videos
Turn on the subtitles in YouTube
• via the app: scan a saint in the book
• via the app: click on a saint’s profi le, 

play the video
• via the website onlinewithsaints.com
• via the YouTube channel of

Online with Saints
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Bijeenkomst 1: Wetenschap & Geloof – Spreekt de 
wetenschap het scheppingsverhaal niet tegen? 
 
Doel van deze bijeenkomst: Zie jezelf als een kind van God, die als de 
Drie-eenheid relatie in zichzelf is: Hij houdt van je en Hij is je Schepper. 
 
Gerelateerde Vragen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, 4.1 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze Vragen in het boek Twitteren met GOD: 1.1 & 1.5. 
- Zoek, leen of koop een bijbel (Oud en Nieuw Testament samen) en 
neem deze de volgende keer mee. 
 
De volgende bijeenkomst is op …..……………………………………………………… 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Het boek & de app Twitteren met GOD 
• De app Online with Saints  

 
Video: 

• Twitteren met GOD app: Vraag 1.1: “De Oerknal spreekt het 
geloof in God toch tegen?”  

• Online with Saints app: Heilige Franciscus van Assisi 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Bijeenkomst 2: Openbaring – Hoe weet ik dat het 
waar is wat het geloof beweert? 
 
Doel van deze bijeenkomst: Ontdek dat de Bijbel meer is dan alleen 
een boek. Het is Gods Woord, waardoor God zich - in eenheid met de 
door de Kerk doorgegeven Overlevering (Traditie) – aan ons 
openbaart. 
 
Gerelateerde Vragen: 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.15, 1.18. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze Vragen in het boek Twitteren met GOD: 1.10 & 1.11. 
- Bid thuis tenminste één keer met de Bijbel (ZIE BIJLAGE 4 VAN HET BOEK TWITTEREN 

MET GOD). 
 
De volgende bijeenkomst is op ……………………………………………………… 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Twitteren met GOD app: Vraag 1.12: “Heeft God zelf de Bijbel 
geschreven?” 

• Online with Saints app: Heilige Hiëronimus 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 3: De Schrift – Zijn die teksten uit het 
Oude Testament niet achterhaald? 
 
Doel van deze bijeenkomst: Leer over belangrijke gebeurtenissen in 
het Oude Testament en begrijp hoe deze verband houden met Jezus. 
 
Gerelateerde Vragen: 1.21, 1.22, 1.23, 1.24. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze vragen in het Twitteren met GOD boek: 1.21 & 1.23. 
- Interview iemand die af en toe de Bijbel leest en vraag wat voor 
diegene het belangrijkste verhaal is en waarom. 
 
De volgende bijeenkomst is op ………………………………………………………... 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Twitteren met GOD app: Vraag 1.21: “Moet ik alles wat in de 
Bijbel staat geloven?” 

• Twitteren met GOD app: Vraag 1.10: “Waarom is de Bijbel zo 
belangrijk?” 

• Online with Saints app: Heilige Augustinus 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 4: Gebed – Waarom zou ik bidden  
en hoe doe ik dat? 
 
Doel van deze bijeenkomst: Ontdek hoe het gebed je dichter bij God 
kan brengen en dat verschillende vormen en soorten van gebed je in je 
leven kunnen helpen. 
 
Gerelateerde Vragen: 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.12, 3.14, 3.22. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze vragen in het Twitteren met GOD boek: 3.1 & 3.3. 
- Maak minstens één keer tijd voor 3 minuten gebed in stilte. 
 
 
De volgende bijeenkomst is op ……………………………………………………... 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Twitteren met GOD app: Vraag 3.1 “Waarom zou ik bidden en 
hoe doe ik dat?“ 

• Online with Saints app: Heilige Monica 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 5: Vragen vanuit de groep 1 
 
Doel van deze bijeenkomst: Praat over jouw vragen. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees in het boek Twitteren met GOD de Vragen die bij de behandelde 
thema‘s horen. 
- Bedenk samen een tweede uitdaging. 
 
De volgende bijeenkomst is op ……………………………………………………….. 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 6: Goed & Kwaad – Waarom is er 
kwaad in de wereld als God alles goed geschapen 
heeft? Wat is genade? 
 
Doel van deze bijeenkomst: Begrijp dat het bestaan van het kwaad 
niet bij het plan van God hoort. Hij heeft ons geschapen met een vrije 
wil en ondersteunt ons met zijn genade. 
 
Gerelateerde Vragen: 1.4, 1.34, 1.35, 1.36, 1.42, 4.12. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze vragen in het Twitteren met GOD boek: 1.35 & 4.12. 
- Doe iets goeds voor iemand zonder dat iemand anders het ziet. 
 
De volgende bijeenkomst is op ……………………………………………………….. 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Twitteren met GOD app: Vraag 1.35: “Waarom is er kwaad?” 
• Online with Saints app: Heilige Lidwina van Schiedam 

 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 7: DOE – Hoe kan ik mijn medemens 
helpen? 
 
Doel van deze bijeenkomst: Doe vrijwilligerswerk in een verpleeghuis, 
in de (geloofs) gemeenschap of bij een liefdadigheidsorganisatie, om 
wat we tot nu toe geleerd hebben in praktijk te brengen. 
 
Gerelateerde Vragen: 1.35, 3.1, 3.50, 4.1, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.45. 
 
De volgende bijeenkomst is op ………………………………………………………. 
 
Meenemen: 

• Een gezamenlijk idee 
• Middelen die je nodig hebt om het project uit te voeren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 8: Kerstmis & Pasen – Waarom is Jezus 
onze ‘Verlosser’? Waar moet ik van gered worden? 
 
Doel van deze bijeenkomst: Leer wat de kern van ons geloof is en 
datgene waarvan God ons redt door de geboorte, het lijden, de dood 
en de opstanding van Jezus. 
 
Gerelateerde Vragen: 1.26, 1.27, 1.28, 1.29. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze vragen in het Twitteren met GOD boek: 1.26 & 1.27. 
- Maak, zoek of koop een kruisbeeld en geef het een plaats in je kamer. 
Praat af en toe met Jezus aan het kruis. 
 
De volgende bijeenkomst is op ………………………………………………………… 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Twitteren met GOD app: Vraag 1.45: “Zal er biefstuk en cake in 
de hemel zijn?” 

• Online with Saints app: Heilige Nicholas Owen 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 9: Pinksteren – Heb ik een roeping en 
wat is de rol van de Kerk? 
 
Doel van deze bijeenkomst: Iedereen heeft een roeping; leer hoe je je 
persoonlijke roeping in relatie tot de kerkgemeenschap kunt 
ontdekken. 
 
Gerelateerde Vragen: 3.50, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.50. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze vragen in het Twitteren met GOD boek: 4.3 & 4.4. 
- Denk na over de vraag waar God jou toe roept. Vraag de Heer om je 
te helpen onderscheiden wat je met je leven zou moeten doen. 
 
De volgende bijeenkomst is op ………………………………………………………… 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Twitteren met GOD app: Vraag 4.6: “5 Stappen om de Wil van 
God te leren kennen” 

• Online with Saints app: Heilige Johannes Paulus II 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 10: Vragen vanuit de groep 2 
 
Doel van deze bijeenkomst: Praat over jouw vragen. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees in het boek Twitteren met GOD de Vragen die bij de behandelde 
thema‘s horen. 
- Bedenk samen een tweede uitdaging. 
 
De volgende bijeenkomst is op ……………………………………………………….. 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 11: RETRAITE – Hoe geef ik mezelf in 
gebed volledig aan God? 
 
Doel van deze bijeenkomst: Neem de tijd om naar God te luisteren in 
stilte en tijdelijke eenzaamheid. 
 
Gerelateerde Vragen: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 
3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 
 
De volgende bijeenkomst is op ………………………………………………………… 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD book 

 
Video: 

• Online with Saints app: Heilige Teresia van Avila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 12: Sacramenten & Liturgie – Wat zijn 
sacramenten? Wat is liturgie? 
 
Doel van deze bijeenkomst: Zie hoe de zeven sacramenten en de 
liturgie essentieel zijn in het dagelijks leven van een christen. 
 
Gerelateerde Vragen: 3.25, 3.25, 3.26, 3.27, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 
3.40, 3.41, 3.42, 3.43. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze vragen in het Twitteren met GOD boek: 3.24 & 3.35. 
- Kijk rond in een katholieke kerk bij jou in de buurt, en zoek 
voorwerpen die te maken hebben met de sacramenten, zoals het 
doopvont, de biechtstoel, het altaar, het tabernakel, de heilige olie... 
 
De volgende bijeenkomst is op ………………………………………………………… 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Online with Saints app: Heilige Johannes Bosco 
 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 



VADEMECUM 23 

Bijeenkomst 13A Doopsel 
 
Doel van deze bijeenkomst: Ontdek hoe Gods sacramentele genade – 
ontvangen door de werking van de Heilige Geest – de band met Jezus 
en zijn Kerk bevestigt en ons helpt om als overtuigde christenen te 
leven. 
 
Gerelateerde Vragen: 1.4, 1.22, 1.26, 1.32, 1.34, 1.45, 2.30, 3.15, 3.22, 
3.35, 3.36. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze vragen in het Twitteren met GOD boek: 1.4 & 3.36. 
- Zoek in de app Twitteren met GOD een gebed tot de Heilige Geest en 
bid dit alleen of samen met anderen. 
 
De volgende bijeenkomst is op ………………………………………………………… 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Online with Saints app: Heilige Martinus van Tours 
 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 13B Vormsel 
 
Doel van deze bijeenkomst: Ontdek hoe Gods sacramentele genade – 
ontvangen door de werking van de Heilige Geest – de band met Jezus 
en zijn Kerk bevestigt en ons helpt om als overtuigde christenen te 
leven. 
 
Gerelateerde Vragen: 1.31, 1.32, 1.33, 2.30, 3.34, 3.36, 3.37. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze vragen in het Twitteren met GOD boek: 1.32 & 3.37. 
- Neem het blad met de bijzondere genade die je vraagt: Bid tot God 
dat Hij je zal geven wat goed voor je is. 
 
De volgende bijeenkomst is op ………………………………………………………… 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Online with Saints app: Heilige Dominicus Savio 
 
 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 13C Eucharistie 
 
Doel van deze bijeenkomst: Ontdek hoe Gods sacramentele genade – 
ontvangen door de werking van de Heilige Geest – de band met Jezus 
en zijn Kerk bevestigt en ons helpt om als overtuigde christenen te 
leven. 
 
Gerelateerde Vragen: 2.30, 2.35, 3.14, 3.25, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 
3.48, 3.49, 3.50. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze vragen in het Twitteren met GOD boek: 3.25 & 3.28. 
- Neem deel aan een Eucharistieviering in jouw plaatselijke kerk op een 
doordeweekse dag (uiteraard zonder de zondagsmis over te slaan). 
Welke verschillen merk je met de zondag?   
 
De volgende bijeenkomst is op ………………………………………………………… 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Online with Saints app: Zalige Carlo Acutis 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 13D Huwelijk 
 
Doel van deze bijeenkomst: Ontdek hoe Gods sacramentele genade – 
ontvangen door de werking van de Heilige Geest – de band met Jezus 
en zijn Kerk bevestigt en ons helpt om als overtuigde christenen te 
leven. 
 
Gerelateerde Vragen: 3.43, 4.19, 4.20, 4.21, 4.32. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze vragen in het Twitteren met GOD boek: 3.43 & 4.19. 
- Lees de huwelijkszegen over de echtgenoten (SEE BIJLAGE 1), en probeer 
elementen te vinden van wat er in deze bijeenkomst gezegd is. 
 
De volgende bijeenkomst is op ………………………………………………………… 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Online with Saints app: Zalige Luigi en Maria Quattrocchi 
 
 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 13E Wijding & Ziekenzalving 
 
Doel van deze bijeenkomst: Ontdek hoe Gods sacramentele genade – 
ontvangen door de werking van de Heilige Geest – de band met Jezus 
en zijn Kerk bevestigt en ons helpt om als overtuigde christenen te 
leven. 
 
Gerelateerde Vragen: 2.1, 3.40, 3.41, 3.42, 4.4. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze vragen in het Twitteren met GOD boek: 3.40 & 3.41. 
- Bezoek een zieke of stuur een kaart naar iemand die het nodig heeft 
om te laten zien dat je die persoon steunt in gedachten en in gebed. 
 
De volgende bijeenkomst is op ………………………………………………………… 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Online with Saints app: Heilige Alphonsus de’ Liguori 
• Online with Saints app: Heilige Teresa van Calcutta 

 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 



SAMEN GROEIEN IN GELOOF 28 

Bijeenkomst 13F Boete en verzoening 
 
Doel van deze bijeenkomst: Ontdek hoe Gods sacramentele genade – 
ontvangen door de werking van de Heilige Geest – de band met Jezus 
en zijn Kerk bevestigt en ons helpt om als overtuigde christenen te 
leven. 
 
Gerelateerde Vragen: 3.38, 3.39, 4.12, 4.13, 4.14. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze vragen in hetTwitteren met GOD boek: 3.38 & 3.39. 
- Kijk terug op je leven tot nu toe en bereid je voor op de biecht (door 
de stappen van het gewetensonderzoek te volgen (ZIE BIJLAGE 2)). 
 
De volgende bijeenkomst is op ………………………………………………………… 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Twitteren met GOD app: Vraag 3.38: “Waarom zou ik biechten 
bij een priester en niet alleen bij God?” 

• Online with Saints app: Heilige Johannes Nepomuk 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 14: BID – Hoe kan ik me tot God  
keren? Hoe vraag ik om vergeving? 
 
Doel van deze bijeenkomst: Dit is het perfecte moment om samen te 
bidden en het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. 
 
Gerelateerde Vragen: 3.38, 3.39, 4.12, 4.13. 
 
De volgende bijeenkomst is op ……………………………………………………... 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 15: Vragen vanuit de groep 3 
 
Doel van deze bijeenkomst: Praat over jouw vragen. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees in het boek Twitteren met GOD de Vragen die bij de behandelde 
thema‘s horen. 
- Bedenk samen een tweede uitdaging. 
 
De volgende bijeenkomst is op ……………………………………………………….. 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 16: Heiligheid – Wat hebben Maria en 
de heiligen te maken met mijn relatie met God? 
 
Doel van deze bijeenkomst: Je bent niet alleen: de heiligen in de 
hemel gaan met je mee, ze bidden met je en voor je! 
 
Gerelateerde Vragen: 1.38, 1.39, 1.40, 4.15, 4.16. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze vragen in het Twitteren met GOD boek: 1.38 & 4.15. 
- Bid thuis een tientje (of meer) van de rozenkrans met behulp van de 
app Twitteren met GOD. 
 
De volgende bijeenkomst is op ……………………………………………………….. 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Twitteren met GOD app: Vraag 4.16: “Moet ik tot de heiligen 
bidden?” 

• Online with Saints app: Heilige Maria 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 17: Christelijk leven – Hoe wordt ons 
geloof samengevat in de Geloofsbelijdenis en de 
Geboden? 
 
Doel van deze bijeenkomst: Samenvatting van alles wat tot nu toe is 
beleefd en besproken aan de hand van de Geloofsbelijdenis, met de 
Tien Geboden als leidraad voor het dagelijks leven. 
 
Gerelateerde Vragen: 1.19, 1.24, 1.27, 1.31, 1.33, 2.12, 2.20, 2.23, 4.9, 4.10. 
 
Dubbele uitdaging: 
- Lees deze vragen in het Twitteren met GOD boek: 4.9 & 4.10. 
- Kijk nog eens naar je voornemens om je geloofsreis voort te zetten en 
breng ze in de praktijk. 
 
De volgende bijeenkomst is op ……………………………………………………….. 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Twitteren met GOD app: Vraag 4.9: “Hoe belangrijk zijn die 
‘Tien Geboden’ nu nog?” 

• Online with Saints app: Zalige Pier Giorgio Frassati 
 

Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijeenkomst 18: VIER – Kan een goed katholiek ook 
feestvieren? 
 
Doel van deze bijeenkomst: Nadenken over hoe je echt katholiek kunt 
feesten, over de viering van de Eucharistie en over feest vieren in 
dankbaarheid. 
 
Gerelateerde Vragen: 3.29, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 
4.10. 
 
Meenemen: 

• Je bijbel 
• Twitteren met GOD boek & app  
• Online with Saints app 

 
Video: 

• Online with Saints app: Heilige Vitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst geleerd heb: …………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Follow-up na Samen groeien in geloof 
 
Het einde van onze reis Samen groeien in geloof is niet echt een einde. 
Het is eerder het begin van een nieuwe manier van leven als christen. De 
volgende drie voornemens kunnen je helpen: 

• Blijf zoeken naar manieren om je kennis over het geloof verder te 
verdiepen, door de Bijbel te lezen en andere belangrijke bronnen 
zoals de Catechismus van de Katholieke Kerk, en hulpmiddelen 
zoals Twitteren met GOD, Online met Heiligen en andere 
betrouwbare informatie. 

• Neem je vast voor om regelmatig te bidden en Gods Wil te 
zoeken, als het mogelijk is met geestelijke begeleiding. De enige 
manier om te groeien in je relatie met Jezus is door tijd met Hem 
door te brengen. 

• Verbind je aan de Kerk, de lokale gemeenschap. Ook al is er geen 
actieve gemeenschap of parochie in de buurt, het is van wezenlijk 
belang om manieren te vinden om je geloof te beleven samen met 
anderen.   
 

# Doorgaan 
Als (een deel van) de groep gemotiveerd is om te blijven zoeken naar 
antwoorden op vragen over het geloof, dan kun je hetzelfde format 
gebruiken als in deze cursus. De bijeenkomsten zouden in grote lijnen 
hetzelfde kunnen zijn, maar met meer keuzevrijheid voor wat betreft de 
onderwerpen. De groep kan zelf de gespreksleiding verzorgen. Het 
belangrijkste is de motivatie van de deelnemers. In de Twitteren met GOD 
Handleiding en de Specials vind je uitgebreide uitleg en veel ideeën over 
hoe je zulke bijeenkomsten zelf kunt organiseren (ZIE 

WWW.TWITTERENMETGOD.COM/HANDLEIDING). 
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# Praktische suggesties  
o Je probeert te groeien in een relatie en deze te verdiepen: zoek God 

op elk denkbaar moment en betrek Hem bij je dagelijks leven. Zeg 
bijvoorbeeld een kort dankgebed voordat je begint te eten, bid in de 
ochtend voordat de dag van start gaat, bid in de avond als alles stil 
wordt, doe een schietgebedje naar de hemel en zeg dank U wel, het 
spijt me, help me... 

o Leven als een christen gaat niet over programma’s en projecten, maar 
over een voortdurende reis met Jezus, alleen en met anderen. Plan 
momenten voor tijd met God in je weekschema. Noteer bijvoorbeeld 
afspraken met God voor persoonlijk gebed, afspraken met anderen 
voor een uitwisseling over het geloof of voor bijbelstudie, of voor een 
bezoek aan een eenzame buur... 

o God heeft ons de sacramenten en de liturgie geschonken om je te 
kracht en inspiratie te geven voor je leven als christen. Weet je elke 
week welkom bij de zondagse Eucharistieviering en bij de vieringen 
van het liturgisch jaar: dit geeft je een kader voor de beleving van je 
geloof in je dagelijks leven. En vergeet niet het belang van regelmatig 
vergeving vragen aan God in het sacrament van boete en verzoening. 

o Kijk bij jouw plaatselijke parochie of geloofsgemeenschap welke 
mogelijkheden er zijn om je geloof te te beleven en te verdiepen. 

o Zijn er in je omgeving niet veel mogelijkheden om verder te groeien in 
het geloof, kijk dan eens of je zelf iets kunt beginnen met met de 
andere deelnemers uit je groep. Of misschien kun je je aansluiten bij 
een (online) gemeenschap voor regelmatige ontmoetingen van gebed 
en het beleven en verdiepen van het geloof. Probeer regelmatig 
samen te komen, al is het maar door middel van videobellen... 

o We hebben allemaal wel eens een duwtje in de rug nodig. 
Bedevaarten en retraites zijn geweldige manieren om weer 
enthousiast te worden en om je opnieuw te richten op het belang van 
je persoonlijke relatie met Jezus. Bezoek bijvoorbeeld eens een 
klooster of een bedevaartsoord voor een stille dag van bezinning, 
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boek een paar retraitedagen met wat vrienden of alleen, geef je op 
voor een bedevaart... 

o Het belangrijkst is dat je je realiseert dat je niet alleen bent op deze 
geloofsreis: Jezus vertelt je hier en nu: ‘Weet wel, ik ben met jullie, 
alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld’ (MAT 28,20). 
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Bijlage 1: Huwelijkszegen 
 
Heilige Vader, Schepper van al wat bestaat, man en vrouw hebt Gij naar 
uw beeld geschapen en hun samenleven hebt Gij overvloedig willen 
zegenen: U bidden wij in alle ootmoed voor deze bruid en bruidegom die 
zich op deze dag met elkaar verbinden door het sacrament van het 
huwelijk.  
 
God, laat over deze bruid, (Maria), en haar levensgezel, (Jozef), uw zegen 
in overvloed neerdalen. Laat uw Geest op hen rusten: vervul hun hart met 
zijn kracht en ontsteek in hen de gloed van zijn liefde. Moge zij zo vreugde 
vinden in elkaar en wederzijds een hechte band opbouwen. (Mogen 
kinderen hun gezin verblijden) en de gemeenschap van uw gelovigen 
versterken.  
 
Mogen zij U dankbaar zijn in voorspoed, bij tegenslag U zoeken, laat hen 
bij al hun werkzaamheden met blijdschap uw bijstand ervaren en in 
moeilijke omstandigheden uw vertroosting ondervinden. Mogen zij 
deelnemen aan het gebed van uw kerkgemeenschap en in deze wereld 
getuigen zijn van uw Naam. Geef hun levensvreugde tot in lengte van 
dagen, voorspoed te midden van hun dierbaren en leid hen na dit leven 
binnen in uw hemels rijk.  
 
Door Christus onze Heer. Amen 
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Bijlage 2: Voorbereiding op de biecht: 
Gewetensonderzoek 
 
Mijn relatie met God 
o Heb ik de tijd genomen om te bidden? Hoe? Heb ik gebeden omdat ik dat 

wilde of omdat ik me verplicht voelde? Heb ik regelmatig gebeden? 
o Wat heb ik gedaan om iets over God te leren om verder te komen in mijn 

relatie met Hem? Was het genoeg? 
o Heb ik regelmatig de Mis en het gebed van de gemeenschap bijgewoond? 

Met welke houding? 
o Heb ik in mijn leven respect getoond voor God? In mijn manier van 

spreken en mijn manier van handelen? 
o Hoe heb ik Gods schepping behandeld? Heb ik dingen verspild? Heb ik 

genoeg gedaan om mijn ecologische voetafdruk te verkleinen 
(bijvoorbeeld door het openbaar vervoer te nemen of door op mijn afval 
te letten)? 
 

Mijn relatie tot de naaste 
o Hoe heb ik mijn familie en vrienden behandeld? Heb ik hen geholpen 

wanneer dat nodig was? Heb ik de anderen verteld waar ik heen ging en 
kwam ik op tijd terug voor ons gezinsleven? Heb ik vrede gebracht of heb 
ik bijgedragen aan onrust?  

o Heb ik deelgenomen aan pesten op het werk of op school? Heb ik 
vergeving gevraagd voor mijn fouten? Heb ik degenen die mij gekwetst 
hebben vergeven? 

o Hoe heb ik mij op school gedragen? Hoe heb ik mijn leraren behandeld? 
Heb ik opgelet in de klas? Heb ik mijn tijd verspild? Heb ik mijn huiswerk 
zorgvuldig gedaan? 

o Hoe heb ik mij op het werk gedragen? Hoe heb ik mijn collega’s 
behandeld? Was ik altijd bereid om te helpen? Heb ik de tijd van mijn 
werkgever verspild? 
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o Hoe heb ik mensen behandeld die ik niet kende? Heb ik mensen geholpen 
die hulp nodig hadden? 

o Was ik altijd hartelijk en hoffelijk? Ben ik mijn beloftes nagekomen? Heb 
ik vals gespeeld of heb ik gelogen? Heb ik onaardig over iemand 
gesproken? 

o Heb ik mijn goederen en talenten gedeeld met mensen in nood? Heb ik 
mijn tijd en energie aan anderen gegeven? 

o Heb ik mijn vrienden of mijn familie gebruikt voor mijn eigen voordeel? 
Heb ik ze belachelijk gemaakt? Heb ik moeite gedaan om hun 
moeilijkheden en onze verschillen te begrijpen? 

o Heb ik gehandeld zonder een wederdienst te vragen? Heb ik in stilte 
gehandeld, zonder aandacht te vragen voor wat ik deed of gaf? 
 

Mijn relatie tot mezelf 
o Ben ik blij met wie ik ben? Heb ik mezelf gezien als een creatie van God? 
o Heb ik mij vooral gericht op wat negatief in mij is? Heb ik te veel aandacht 

besteed aan mijn uiterlijk en hoe anderen mij zien? Heb ik te veel tijd of 
geld aan mezelf besteed, aan mode, elektronica of andere zaken? 

o Wilde ik populair zijn en in een positief daglicht komen te staan? Was ik te 
trots op of te ingenomen met mezelf? 

o Heb ik gezorgd voor mijn fysiek, emotioneel en geestelijk welzijn? Heb ik 
genoeg rust genomen? 

o Hoe heb ik mijn keuzes gemaakt? Bewust of omdat iedereen het deed? Of 
heb ik een keuze vermeden omdat het de gemakkelijkste manier was? 
Heb ik Gods hulp gevraagd om goede keuzes te maken? 

o Hoe heb ik mijn lichaam behandeld? Heb ik mijn kuisheid behouden? Heb 
ik mijn seksualiteit niet gerespecteerd? Heb ik mij ingehouden op een 
gezonde en spirituele manier? Heb ik mijn lichaam vrijwillig beschadigd? 
Heb ik drugs gebruikt, te veel suiker genomen, tabak, alcohol...? Heb ik 
genoeg bewogen, zonder te overdrijven? 

o Heb ik mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn opleiding zorgvuldig en 
zonder te overdrijven bijgehouden? Ben ik klaar met wat ik moest doen? 
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Conclusie 
o Denk nu aan de belangrijkste dingen waarvoor je vergeving wilt vragen. 
o Wil je dat God weer een deel van je leven wordt? Vraag het Hem! 
o Welke bijzondere genade wil je van God vragen om je te helpen jezelf te 

verbeteren om dichter bij Hem te leven in het dagelijks leven? 
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Bijlage 3: Gebeden voor het begin en het einde van 
de bijeenkomst 
 
De Kerk heeft een prachtige traditie van mooie gebeden die je kunt 
gebruiken (ZIE #TWGOD APP > BID > KATHOLIEKE GEBEDEN). Begin en eindig je gebed altijd 
met het kruisteken. 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, 
Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons 
dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan 
onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van 
het kwade. Amen. 
 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de 
gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw 
schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in 
het uur van onze dood. Amen. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het 
begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Om te beginnen... 
Heer, ik kom hier bij U en ik weet niet wat ik moet zeggen. Eigenlijk ken ik 
U nauwelijks. Help me om beter te begrijpen wie U voor mij wilt zijn. Help 
me mijn twijfels te overwinnen. Leer me te bidden zoals U dat wilt en te 
luisteren naar wat U me wilt vertellen... 
 
Mijn Heer en mijn God… 
Heer Jezus, U weet alles wat ik in mijn hart ervaar, zelfs als ik me er niet 
van bewust ben. Ik heb een groot verlangen om bij U te zijn, maar ik weet 
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niet hoe ik U kan vinden. Ik wil meer tijd met U doorbrengen, maar ik 
weet niet hoe ik moet bidden. Toch wil ik met heel mijn hart zeggen:  
Allen: Mijn Heer en mijn God, neem alles weg wat mij bij U vandaan 
houdt.  
Mijn Heer en mijn God, geef me alles wat me dichter bij U brengt.  
Mijn Heer en mijn God, maak mij los van mezelf om me helemaal aan U te 
geven. Amen.  

[GEBED VAN ST. NICOLAAS VAN FLÜE] 

 
Neem, Heer... 
Goede God, we komen in uw aanwezigheid om U te danken voor dit 
moment waarop we mogen nadenken over de grootsheid van uw 
aanwezigheid onder ons en de redenen waarom het goed is om te 
geloven. We vragen U ons te helpen om eerlijk over het geloof na te 
denken en te herkennen hoe alles samenkomt in uw liefde. We willen dat 
U, en niet wijzelf, het middelpunt van ons leven en onze gedachten bent, 
en daarom bidden we:   
Allen: Neem, Heer, en aanvaard heel mijn vrijheid, mijn geheugen, mijn 
verstand en heel mijn wil, alles wat ik heb en bezit. U hebt het mij 
gegeven, aan U, Heer, geef ik het terug. Alles is van U, beschik er over 
geheel volgens uw Wil. Geef dat ik U mag liefhebben, die genade is mij 
genoeg. Amen. 

[SUSCIPE-GEBED VAN ST. IGNATIUS VAN LOYOLA] 

 
Kom, Heilige Geest... 
Goede God, nu we hier bij elkaar komen om na te denken over U en uw 
grote gaven, vragen we U om bij ons te zijn met uw Heilige Geest. Samen 
bidden we:  
Allen: Kom, Heilige Geest, Goddelijke Schepper, waarlijke bron van licht en 
fontein van wijsheid! Spreid uw genialiteit uit over mijn onnozele verstand, 
verdrijf de duisternis die mij bedekt, die van zonden en onwetendheid. 
Geef mij een doordringende geest om te begrijpen, vasthoudend 
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geheugen, de werkwijze en rust in het leren, de helderheid om te 
bevatten, en elegantie in overvloed om me uit te drukken. Leid het begin 
van mijn werk, begeleid de voortgang, en help me het tot een goed einde 
te brengen. Dit vraag ik door Jezus Christus, waarlijk God en waarlijk 
mens, voor altijd en eeuwig. Amen. 

[STUDIEGEBED VAN ST. THOMAS VAN AQUINO] 

 
Dank u Heer... 
Goede God, we danken U voor onze gesprekken, voor wat we over U en 
onszelf geleerd hebben. Help ons om het deel te laten worden van ons 
dagelijks leven. Leer ons om ons voor U open te stellen. Heilige Maria, 
Moeder van Jezus, bid voor ons.  
Allen: Wees gegroet, Maria… (SEE #TWGOD 3.9).  
 
In uw handen... 
Wij danken U voor alles wat we geleerd hebben, en bidden: 
V /. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.  
R /. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.  
V /. Gij hebt mij verlost, Heer, God van de waarheid.  
R /. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest  
V /. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.  
R /. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.  

 [PSALM 31,5; AVONDGEBED] 


