
   

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Liturgie voor de belevingsdienst op zondag 3 april 2022  

Belevingsdienst zondagmorgen 3/4/’22 
De Schutse, 10.00 uur 
Ouderling van dienst: Jan Hofsteenge 
Diaken van dienst: Jo Lonsain 
Lector: Fedde van de Berg 
Pianiste: Annette Couprie – Bent 
Collecten: 1. Diaconie; 2. Open Kerk activiteiten.  
Kerk TV: Mirjam Douma  
Thema: “Geloven vanuit een schuilkelder” 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Introlied: 
https://youtube.com/watch?v=0_3IWLLMt0I&feature=s
hare 

Meezingen? Graag! 
Hmm... hmm-hmm-hmm-hmm 
Hmm-hmm-hmm-hmm 
Hmm-hmm-hmm-hmm-hmm 
Sometimes in our lives 
We all have pain 
We all have sorrow 
But if we are wise 
We know that there's always tomorrow 
Lean on me 
When you're not strong 
And I'll be your friend 
I'll help you carry on... 
For it won't be long 
Till I'm gonna need somebody to lean on 
Please swallow your pride 
If I have things you need to borrow 
For no one can fill 
Those of your needs that you won't let show 
You just call on me brother when you need a hand 
We all need somebody to lean on 
I just might have a problem that you'll understand 
We all need somebody to lean on 
Lean on me 
When you're not strong 
And I'll be your friend 
I'll help you carry on... 
For it won't be long 
Till I'm gonna need somebody to lean on 
You just call on me brother 
When you need a hand 
We all need somebody to lean on 
I just might have a problem that you'll understand 
We all need somebody to lean on 
If there is a load you have to bear 
That you can't carry 
I'm right up the road 
I'll share your load 
If you just call me 
Call me 
If you need a friend 
(Call me) 
Call me (call me) herhaling 
 
 
 

Welkom 
 
NLB Lied 1010, 2 en 4  
2. 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
4. 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 
 
Liturgisch welkom:  
 
Thema 
Ukraine War - A young Ukrainian girl singing "Let It 
Go" in a shelter 
 
Kindermoment:  
 
We luisteren naar: https://youtu.be/6Wzptsl0_2U  
Een nieuwe dag, een nieuw schandaal 
We zien geweld op het journaal 
Kinderen gooit men in de strijd 
Voor idealen, voor profijt 
We voelen ons schuldig maar drinken een slokje wijn 
Je vraagt je voortdurend af waarmee we bezig zijn 
Liefde verjaagt onenigheid 
Reinigt je ziel, begraaft de strijd 
Gewoon beginnen bij jezelf, langzaam naar buiten toe 
Neem elkaars handen, smeed nou die banden toe 
Hoor je die verre kreet 
Geen mens vraagt dat leed 
Soldiers of love 
Vuur liefde af 
Geen kogels meer 
Alle wapens neer 
Soldiers of love 
Vuur liefde af 
De wapens neer 
Geen oorlog meer 
Ik had een droom waarin ik zag 
De hele wereld met een vlag 
Waarop in 't groot te lezen staat  
Wij willen vrede en geen haat 
 
 

https://youtube.com/watch?v=0_3IWLLMt0I&feature=share
https://youtube.com/watch?v=0_3IWLLMt0I&feature=share
https://youtu.be/DJJxAvl33Dw
https://youtu.be/DJJxAvl33Dw
https://youtu.be/6Wzptsl0_2U


 

 

 

 

  

 
United we stand, together we will fall 
Leg alles wapens neer, geen oorlog meer 
Soldiers of love 
Vuur liefde af 
Geen kogels meer 
Alle wapens neer 
Soldiers of love 
Vuur liefde af 
De wapens neer 
Geen oorlog meer 
Soldiers of love 
Soldiers of love 
Vuur liefde af 
Geen kogels meer 
Alle wapens neer 
Soldiers of love 
Vuur liefde af 
De wapens neer 
Geen oorlog meer 
Soldiers of love 
 
De kinderen gaan met de Kijkbijbel + eigen licht 
naar hun eigen ruimte 
 
Onderstaand gedicht 
Mensen met koffers gaan over de wereld, 
van oorlog naar vrede, van honger naar brood. 
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug: 
van voedsel naar honger, van leven naar dood. 
 
Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig, 
ze reizen per ezel, per trein of per vlot. 
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten, 
voor beul of tiran, of een andere God. 
 
De geur van het gras 
dat je grootvader maaide, 
het wuivende graan 
dat je vader eens zaaide. 
 
Het kleine verdriet 
dat je moeder steeds suste, 
haar haar dat zo kriebelde 
als ze je kuste. 
 
Dat alles was thuis, 
dat alles en meer. 
Dat alles en alles, 
dat alles nooit weer. 
 
Mensen met koffers gaan over de wereld. 
Altijd op de vlucht naar de volgende grens. 
Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen, 
voor duivel en draak, die vermomd gaan als mens. 
 
Kyrië- en Gloria moment:  
Samenzang “Hoop in bange tijden” (melodie The 
Rose). 
 
 
 
 

. 1. 
Heere God wij komen tot U 
In een bange donkere tijd 
Heel de wereld is verslagen 
En we voeren allen strijd  
Breng ons Heere op de knieën 
Dat wij U belijden Heer’ 
U staat boven alle dingen 
Leer ons leven tot Uw eer! 
2. 
Heer wij zien veel grote zorgen 
Over heel de wereld heen 
Kinderen die niet naar school gaan 
Angst en onrust, drijft uiteen 
Breng ons Heere op de knieën 
Dat wij aan U vragen Heer’ 
Zorg voor hen in alle dingen 
Leer ons leven tot Uw eer! 
3. 
Heer’ ik mag toch alles vragen? 
Als ik bang ben, vol verdriet? 
Wilt u daarom naar ons luisteren? 
Hoor verhoor toch ook dit lied! 
U bent Wonderlijk, U bent Raadsman 
U bent toch de sterke God! 
Brengt u dan Uw eigen vrede 
Wees bewogen met ons lot! 
 
Bijbellezing:  
De Oekraïners bemoedigen elkaar met het lezen van 
Psalm 31 –  
Psalm 31 | Bible Society of Ukraine - YouTube   
https://www.youtube.com/watch?v=R625Txca61k 
 
31 1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 
2 Bij U, HEER, schuil ik, 
maak mij nooit te schande. 
Bevrijd mij en doe mij recht, 
3 hoor mij, 
haast u mij te helpen, 
wees voor mij een rots, een toevlucht, 
een vesting die mij redding biedt. 
4 U bent mijn rots, mijn vesting, 
U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam, 
5 mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, 
U bent mijn toevlucht. 
6 In uw hand leg ik mijn geest, 
HEER, trouwe God, verlos mij. 
7 Wie armzalige goden vereren – ik haat ze, 
ík vertrouw op de HEER. 
8 Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 
want U ziet mijn ellende, 
U kent de nood van mijn ziel, 
9 U laat niet toe dat de vijand mij insluit, 
U geeft mijn voeten de ruimte. 
10Heb erbarmen, HEER, 
want ik verkeer in nood, 
mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, 
mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen, 
11 mijn leven verloopt in ellende, 
zuchtend slijt ik mijn dagen, 
door eigen schuld slinken mijn krachten, 
tot op mijn botten teer ik weg. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R625Txca61k
https://www.youtube.com/watch?v=R625Txca61k


 

  
12 Bij allen die mij belagen 
wek ik de lachlust, 
bij mijn buren nog het meest. 
Wie mij kennen zijn verbijsterd, 
wie mij zien aankomen op straat 
vluchten haastig voor mij weg. 
13Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, 
afgedankt als gebroken aardewerk. 
14 Ik hoor de mensen over mij fluisteren, 
van alle kanten dreigt gevaar. 
Ze steken de hoofden bijeen 
en smeden plannen om mij te doden. 
15 Maar ik vertrouw op U, HEER, 
ik zeg: U bent mijn God, 
16mijn lot en mijn leven zijn in uw hand, 
bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers. 
17Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 
toon uw trouw en red uw dienaar. 
18HEER, U roep ik aan, maak mij niet te schande, 
laat de goddelozen te schande staan 
en verstommen in het dodenrijk. 
19Zwijgen moeten de leugenaars, 
die hoogmoedig en vol verachting 
rechtvaardige mensen beschuldigen. 
20Hoe groot is het geluk 
dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen, 
dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U, 
heel de wereld zal het zien. 
21 U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat 
voor de lagen en listen van mensen, 
uw tent biedt hun een schuilplaats 
voor de laster van kwade tongen. 
22Geprezen zij de HEER om zijn trouw, 
Hij heeft een wonder voor mij verricht, 
Hij ontzette mij als een belegerde stad. 
23In mijn angst had ik gezegd: 
‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’ 
maar U hebt mijn smeekbede gehoord 
toen ik U om hulp riep. 
24 Getrouwen van de HEER, heb Hem lief. 
De HEER behoedt de standvastigen, 
voorgoed rekent Hij af met de hoogmoedigen. 
25U die uw hoop vestigt op de HEER: 
wees allen sterk en houd moed. 
 
Piano “Heer, U bent mijn Schuilplaats” 
  
Overdenking “Geloven vanuit de schuilkelder”  
 
Lied “Wind of Change”?  
SCORPIONS - Wind of change (Lyrics) - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=eivPGo2ktN0 
 
Wind of Change gaat over de viering van glasnost in 
de Sovjet-Unie, het einde van de Koude Oorlog en de 
hoop na de val van verschillende communistische 
regeringen vanaf eind november 1989. 
Follow the Moskva 
Down to Gorky Park 
Listening to the wind of change 
An August summer night 
Soldiers passing by 
 

Listening to the wind of change 
The world is closing in 
Did you ever think 
That we could be so close, like brothers 
The future's in the air 
Can feel it everywhere 
Blowing with the wind of change 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow dream away 
In the wind of change 
Walking down the street 
Distant memories 
Are buried in the past, forever 
I follow the Moskva 
Down to Gorky Park 
Listening to the wind of change 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow share their dreams 
With you and me 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow dream away 
In the wind of change 
The wind of change 
Blows straight into the face of time 
Like a storm wind that will ring the freedom bell 
For peace of mind 
Let your balalaika sing 
What my guitar wants to say 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow share their dreams 
With you and me 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow dream away 
In the wind of change 
 
Op de puinhopen wordt gezongen. 
Ik denk aan die laatste woorden van psalm 31:  
 24 Getrouwen van de HEER, heb Hem lief. 
De HEER behoedt de standvastigen, 
voorgoed rekent Hij af met de hoogmoedigen. 
25U die uw hoop vestigt op de HEER: 
wees allen sterk en houd moed. 
 
Lied  “Lied voor Syrië”? (ook nu toepasselijk, gaat 
over hoop houden en sterker worden, Liefde (= voor 
ons Gods Koninkrijk) overwint. https://youtu.be/r-
CS3Qq10mo 6 jaar. Zo lang duurt het conflict in Syrië 
al. Zes lange jaren waarin de kinderen niets anders 
kennen dan oorlog. Kinderen uit Damascus schreven 
samen een lied met een boodschap van hoop die ze 
de wereld willen insturen. Ze hebben één vraag: geef 
onze kindertijd terug. 
 
De kinderen komen weer terug bij ons  
 

Teken van Hoop:  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eivPGo2ktN0
https://www.youtube.com/watch?v=eivPGo2ktN0
https://youtu.be/r-CS3Qq10mo
https://youtu.be/r-CS3Qq10mo


 

  
We gedenken het leven van ons oudste 
gemeentelid zr. Annie (Joanna) Ennik – Onland 
 
Geloof en troost mogen we vinden in het lied: 
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in 't wisselend getij, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 
U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 
Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
 
Gebeden : 
We danken en spreken onze voorbeden uit, 
 
na een moment van stilte bidden wij – in 
verbondenheid met het Oekraïense volk - hun gebed 
mee: 
 
In dit Gebed voor Oekraïne doen de woorden denken 
aan Psalm 141: “onze gebeden als reukwerk voor 
God”.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=MUbLC88DSfE  
GEBED VOOR OEKRAINE (Nederlands) 
Laat mijn gebed opstijgen tot u 
Als de geur van wierook 
We storten ons hart altijd uit bij U 
In uw heerlijke hemelse woonplaats 
 
God, ik bid voor Oekraïne 
God, ik bid voor alle mensen 
Heer, vergeef ons 
Red ons volk 
En toon ons uw genade 
Heer, ik weet dat U bij ons zult zijn 
Vanuit Uw woonplaats in de hemel 
U gaf ons vreugde , U gaf ons vrede 
U gaf Uw leven voor ons 
U hebt ons ingeschreven in het Boek des Levens 
 
In Uw Levende Woord 
Hebt U de weg naar het leven getoond 
Laat alle mensen tot U zich keren 
Tot U, die voor ons stierf aan het kruis 
 
 

God, ik bid voor Oekraïne 
God, ik bid voor alle mensen 
Heer, vergeef ons 
Red ons volk 
En toon ons uw genade 
Heer, ik weet dat U bij ons zult zijn 
Vanuit Uw woonplaats in de hemel 
U gaf ons vreugde , U gaf ons vrede 
U gaf Uw leven voor ons 
U hebt ons ingeschreven in het Boek des Levens 
 
Laat mijn gebed opstijgen tot u 
Als de geur van wierook 
 
Aandacht voor collecte (+ rugtasjesactie)  
 
Lied: Lev Tekst & muziek: Freek van der Brugge & 
Matthijn Buwalda 
https://www.youtube.com/watch?v=BSNhoQWk_N
o  
Refrein 
Bent U nog altijd wie U was 
Bent U nog dezelfde, bent U nog mijn houvast 
Bent U mijn zekerheid mijn hoop 
Kan ik er op vertrouwen, 
Dat U nog naast mij loopt? 
Zoals U heeft beloofd 
 
Ik dacht dat ik wel doorhad 
Hoe de wereld in elkaar zat 
Tot alles weer eens anders werd 
  
En al mijn zekerheden 
Met de noorderzon verdwenen 
Door de tijd bij het grofvuil gezet 
  
Nu de wereld zo verandert 
Verandert U dan mee? 
  
Refrein 
 
Als mijn wereld wankelt 
En mijn beeld van U weer kantelt 
Blijkt U zoveel meer te zijn 
  
Meer ruimte om te leven 
Meer liefde om te geven 
Verder dan mijn denken reikt 
 
Nu de wereld zo verandert 
Verandert U niet mee 
  
Refrein II 
U bent nog altijd wie U was 
U bent nog dezelfde, nog altijd mijn houvast 
U bent mijn zekerheid, mijn hoop 
En ik leer te vertrouwen 
Dat U nog naast mij loopt 
Zoals U heeft beloofd 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MUbLC88DSfE
https://www.youtube.com/watch?v=BSNhoQWk_No
https://www.youtube.com/watch?v=BSNhoQWk_No


 

  
 
We gaan staan bij ons Slotlied: 
 “ ‘k Stel mijn vertrouwen” in canon 
'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 
Afsluitende woorden 

 
Zo maar gebruiken we grote woorden. 
We zullen dit … 
we zullen zo … 
zo maar zijn we machteloos … 
met onze handen gebonden … 
vooral nu … 
bang dat anders de wereld explodeert in een derde 
wereldoorlog  

Machteloze handen,  
gebalde vuisten, 

Gevouwen handen 
sterker dan gebalde vuisten 

 Zegenlied: Gebed om zegen Piano + samenzang 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God, zegen mij alle dagen lang 
Vader, maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest, Heer 
Jezus, kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt, diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid 
Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 
piano Annette 
 



 

  

Liturgie voor de gebedsdienst op zondagmiddag 3 april 2022 om 16.00 uur 

Welkom aan Martina Hladikova en ds. Jouke 
Droogsma en de leden van de band Changed. 
 
Welkom door Martina aan onze gasten uit Oekraïne 
 
Lied: Het licht overwon. 
Het is stil geworden, er is geen vogel die meer fluit 
Alleen en verloren, maar ach wat maakt het uit 
Wolken trekken voor de zon, het wordt donker en 
voelt koud 
Een rilling loopt over je rug, voor je gevoel zit het fout 
 
Een windvlaag van een sterke storm haalt je onderuit 
Het is alsof een zware deur met een klap achter je 
sluit 
En je staat buiten in de regen en de wind 
Er is niets te zien het duister maakt je blind 
 
Refrein: 
En uit het duister komt een zacht gloeiend licht 
Een intense warmte de deur is niet meer dicht 
En de wind en de regen en de wolken voor de zon 
De kou en het duister, nee, het licht overwon 
 
Voorzichtig stap je binnen, er is zoveel wat je ziet 
Mensen met een blij gezicht geen tranen geen 
verdriet  
Een rijk gedekte tafel en een stoel staat voor je klaar  
Alle mensen wenken en niemand heeft bezwaar 
 
Zie, Ik maak alles nieuw, de dood zal niet meer zijn  
Doorboorde handen breken het brood, schenken de 
wijn 
Een uitgestoken hand en ik aarzel niet meer 
alsof iemand zegt, het is goed het is de Heer  
 
Refrein:  
En uit het duister komt een zacht gloeiend licht 
Een intense warmte de deur is niet meer dicht 
En de wind en de regen en de wolken voor de zon 
De kou en het duister, nee, het licht overwon 
 
De kaars wordt aangestoken,  
na een korte stilte spreken we de bemoediging 
uit. 
 
Lied: Kom maar bij Mij. 
Handen vouwen en je ogen dicht 
Een serieus en eerbiedig gezicht 
En gedachten blijven komen 
Zorgen in je dromen 
En dan klinkt die stem. 
 
Kom maar bij Mij want bij Mij vind je rust 
Kom maar bij Mij want Mijn last is licht 
Kom maar bij Mij ooh en laat alles achter 
Kom maar bij Mij en lucht je hart. 
 

Namen bepalen je gedachten 
Spoken door je slapeloze nachten 
Van kinderen, vrienden en bekenden 
Maar tot wie kun jij je wenden 
En dan klinkt die stem 
 
Zorgen maar ook  diepe dankbaarheid 
De beste heelmeester is de tijd 
Maar geduld is zo ver zoeken 
Ook al zoek je in alle hoeken  
En dan klinkt die stem 
 
Gebed. 
 
Jesaja 9:4:  
Want elke schoen die dreunend stampt, en elke 
mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een 
prooi van het vuur. 
 
Ісаї 9:4 4 Кожен, хто вмирає з похмілля і кожну 
одежу, що наповнена кров'ю, Вони будуть спалені, 
Вони потрапляють у полон вогню. 
 
Lied: Dan zingen we Kyrie. 
Iedere dag in de media melding van een ramp 
Vluchtelingen opgesloten in een of ander kamp 
Poetin zet de zet de mensen in ‘d Oekraine naar z’n 
hand 
En een terrorist blaast zich op ergens in een ver land 
 
Een orkaan blaast armoedige hutjes zomaar van de 
kaart 
En een kolkende rivier stroomt met een enorme vaart 
En alles wat in de weg staat sleurt hij met zich mee 
En ons plastic afval bedreigd de dieren in de zee 
 
Refrein: 
En dan zingen we Kyrie, ontferm, U over ons Heer 
En dan noemen we alles op en leggen het voor U 
neer 
Ja, het is nogal wat en het groeit ons boven het hoofd 
Kunt U ons helpen Heer, dat hebt U toch beloofd 
 
Soms voelt het voor ons wel een beetje goedkoop 
We hebben niet zoveel in handen, misschien alleen 
maar hoop 
Dat het anders zal worden, ergens in de toekomst, 
ooit 
Maar er zijn ook mensen die zeggen dat gebeurt nooit 
 
En natuurlijk zouden we zelf ook iets bij kunnen 
dragen 
In plaats van dat we U meteen om hulp vragen 
Naast hoop, is er geloof en is er liefde is ons verteld 
Maar ons geloof, onze liefde, geloof niet dat dat helpt 
 
Refr: Dan zingen we Kyrie…… 
 
Meditatief moment 

 
 
 



 

 

 Lied: Wil je het zien wil je het horen. 
Een heldere nacht  
betoverende sterrenpracht  
en de ontwapende lach 
van de maan in al haar kracht 
 
De wolken drijven voort 
Opgejaagd door de wind 
De vogels zweven mee 
Worden gedragen als een kind. 
 
Maar wil je het zien en wil je het horen 
Zo miniem klein en toch ben je niet verloren 
Iemand die ons vasthoudt, iemand die ons draagt 
Iemand die luistert naar alles wat je vraagt 
 
Kijk eens om je heen,  
we hebben oren en ogen,  
een neus en mond 
armen en benen om te lopen 
 
We hebben handen aan ons lijf 
om werk te verzetten 
om lief te hebben 
alle mensen op ons pad 
 
Maar wil je het zien en wil je het horen 
Zo miniem klein en toch ben je niet verloren 
Iemand die ons vasthoudt, iemand die ons draagt 
Iemand die luistert naar alles wat je vraagt 
 
Gebeden 
 
Lied: De vlam die altijd brand. 
De zware deur valt krakend dicht  
er straalt een onwerkelijk licht 
door de kleuren van het glas gebroken,  
zo stil, er wordt geen woord gesproken 
 
minuten worden zomaar een uur  
het gezicht van een beeld aan de muur 
Ontfermend, met een liefdevolle blik  
het draait hier om jou en niet meer om ik 
 
Het neemt je mee en het laat je niet los 
Het tilt je op maar laat je niet vallen 
Los van het verleden deel aan de toekomst 
In de vlam die altijd brand. 
 
Een oud boek ligt daar zomaar open 
Woorden klinken tussen vrees en hopen 
Je proeft de eeuwenlange aanwezigheid 
Van iets groters als een onbewezen feit 
 
Je loopt naar het uitnodigende licht 
Een grote mooie kaars komt in zicht  
Je zit in trance voor je uit te staren 
Alles komt hier samen, van al die jaren 
 
Het neemt je mee en het laat je niet los 
Het tilt je op maar laat je niet vallen 
Los van het verleden deel aan de toekomst 
In de vlam die altijd brand. 

Zegen 
 
Nog even onze aandacht voor …  
 
 
Er is alle tijd om na te zitten. 
Er is koffie, thee,  
een kop soep. 
 
Tijd om elkaar te ontmoeten.  

 


