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Mededelingen van het bestuur                  
 
Aansteken van de Paaskaars 
 
Uit het gedicht van Tonha Schot:         

 

“Dat ’t je je verhaal doet herschrijven omdat elke dag een nieuwe kans is, 
altijd weer opnieuw beginnen, dat licht”.  
 
Als je op Internet zoekt naar wat precies een ‘Preek van de Leek’-viering 
is, krijg je al snel een goed beeld. Zeker als zo’n viering met gebruik van  
een YouTube-link mee te beleven is. Er circuleren er intussen een 
heleboel. Vaak zijn het BN’ers, op zijn minst  aankomende BN’ers, die het 
woord voeren of hoge dames en heren uit ‘Haagse kringen’. Of, en dat zie 
je het vaakst, bekende plaats- en streekgenoten.  
 
Als u zo wat rond hebt gekeken, zal het u opgevallen zijn dat zo’n preek 
vaak ingebed is in een vereenvoudigde en verkorte liturgie. Zo ook hier. 
Daarbij proberen we voor de, soms eeuwenoude, kerkelijke woorden, 
meer eigentijdse bewoordingen te vinden, zonder aan het oorspronkelijke 
afbreuk te doen.  
 
Welkom en groet 
 
Bij wijze van welkom lees ik de tekst van een ‘Welkomstlied’ van Hein 
Stufkens:  
 
Onmisbaar deel van onze keten 
onmisbaar, jij in de kring.  
Welkom wil ik je heten,  
menslief voor wie ik zing.  
 
Een cirkel vormen wij samen,  
een ring van licht in de nacht.  
Welkom heet ik je tranen,  
welkom heet ik je lach.  
 
(Bron: Zangen van zoeken en zien – lied 23) 

 
 
 
 
 



Samenzang                     

 

Laten we nu samen zingen:  Vol verwachting zijn wij gekomen.  
                    

 

 

2 Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, 
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord. 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 
 
3 Samengekomen om te gaan vieren 
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven, 
ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 

Uit: ‘Zangen van zoeken en zien’ – Lied 107 : 1-2-3 
Tekst: Marijke de Bruijne 
Muziek: Eileen Silcocks 

    
 



De nood van de wereld                      

 
Een kerkelijke viering, zonder dat daarin stil wordt gestaan bij ‘de nood 
van de wereld’ dat kan niet … althans … wat mij betreft …  
 
Dus …  
 
De afgelopen week was de week van de herdenkingen. Dat begon al op 
vrijdag 27 januari jl. op Holocaust Memorial Day. Bij de overblijfselen van 
het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau werd stilgestaan bij de dag 
waarop in 1945, 78 jaar geleden, het Russische Rode leger het kamp 
binnentrok. De Russische soldaten, die toch wel wat gewend waren, 
konden hun ogen niet geloven. De mensonterende beelden zullen ze de 
rest van hun leven met zich hebben meegedragen.  
 
Onder andere één van de hoogbejaarde overlevenden van Auschwitz 
hield een toespraak. Ze vroeg zich voor het oog en het oor van de wereld 
af hoe het toch kon gebeuren dat de bevrijders-van-toen zich konden 
ontpoppen tot de gewetenloze agressor-van-nu.  
En … voor ik het vergeet … de oorlog in Oekraïne is vandaag haar 347e 
dag ingegaan! Het einde is nog lang niet in zicht.  
 
Afgelopen zondag was er een herdenkingsplechtigheid in Amsterdam en 
op tal van andere plaatsen in ons land en in de rest van Europa.  
Zes miljoen doden … “Dit nooit meer” werd gezegd en er klonken 
zorgelijke woorden over het steeds verder voortwoekerende 
antisemitisme. 
 
En dan 1 februari … de dag waarop, 70 jaar geleden, ons land getroffen 
werd door één van de zwaarste natuurrampen uit de geschiedenis. Bij de 
watersnoodramp verloren 1836 mensen het leven. Ook de Hoeksche 
Waard werd zwaar getroffen. Er kwamen 137 mensen om, waaronder 45 
kinderen en jongeren. In Numansdorp vielen de meeste slachtoffers. Ook 
in Strijen en in ’s-Gravendeel was het dodental groot.  
Veel overlevenden en veel van hun nazaten voelen de ramp nog altijd als 
een traumatisch gebeuren en het verdriet over het verlies aan 
mensenlevens in hun families tekent nog altijd hun leven; zie bijvoorbeeld 
het interview in Trouw met Ina in ’t Veld.  
 
Laten we, in verbondenheid met mensen die het, om wat voor reden ook, 
ook vandaag, ook in òns land, zwaar te verduren hebben en diep gebukt 
door het leven gaan, luisteren naar:  
 



Luisteren naar:  
 
‘Lament’ (tekst: Carol Barratt) uit het Stabat Mater van Karl Jenkins.  
 
Feeling all the grief and sorrow, we will live life with sorrow in our hearts 
en minds; with tears that wait to fall, when sorrow in the world is more than 
we can truly bear.  
 
We hear the cries of children, we see death cast shadows on their hearts 
and minds, as mothers in their grief stand crying, weeping, weeping, 
crying, crying, weeping, weeping for this world.  
 
On our bed of thorns such sorrows must surly end, our tears can wash 
away the sins of the world, no more crying, weeping, weeping, crying, 
crying, weeping, weeping in this world, this world.  
 
Zang: Jurgita Adamonyte, mezzo-sopraan 

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

 
Toelichting bij deze Bijzondere Bijeenkomst  
 
U hebt middels onze Nieuwsbrief, onze Facebookpagina en via de lokale 
pers al kennis kunnen nemen van het wàt van deze Bijzondere 
Bijeenkomst.  
Wat is het thema, wat is de strofe, wat is Willem en wat staat er zo’n beetje 
te gebeuren. Kennelijk vond u dit alles wel wat, want anders was u hier 
niet.  
 
Blijven, denk ik, twee vragen over:  
Waar gaat het nu eigenlijk precies over èn, ook niet onbelangrijk, wie is 
Willem?  
 
Vragen die op het bordje van Willem liggen en die, gaandeweg de 
ochtend, wel aan de orde zullen komen.  
Eén ding is zeker: U en ik … wij zullen worden “Verrast door vreugde”.  
 
 
 
 
 
 

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


Schriftlezing:  
 
Filippenzen 4 : 1-9   -   Naardense Bijbel                      
 
1 Zó, broeders-en-zusters van mij die ik liefheb en naar wie ik verlang, 
mijn vreugde en mijn kroon, staat zó vast in de Heer, geliefden!  
2 Euodia roep ik op en Syntyche roep ik op om in eenheid met de Heer op 
hetzelfde te zinnen; 
3 ja, ik vraag ook jou, hartelijke Synzygus: trek je deze vrouwen aan, die 
samen met mij in de verkondiging gestreden hebben, met ook Clemens 
en mijn overige mede-arbeiders wier namen staan in het boek des levens. 
4 Verheugt u in de Heer, altijd; nog eens zal ik zeggen: verheugt u!  
5 Laat uw vriendelijkheid bekend worden bij alle mensen. De Heer is nabij.  
6 Weest over niets bezorgd, - nee, laten in alles, in aanbidding en smeking 
met dankzegging, uw vragen bekend worden bij God.  
7 En de vrede van God, die alle denken te boven gaat, zal uw harten en 
uw gedachten bewaren in Christus Jezus.  
8 Voor het overige, broeders-en-zusters, al wat waarachtig is, al wat 
eerbiedwaardig is, al wat rechtvaardig is, al wat ongerept is, al wat liefelijk 
is, al wat welluidend is, - als er enige deugd is, als iets lof verdient, 
overweegt dát;  
9 wat ge ook hebt geleerd en aangenomen en gehoord en gezien in de 
omgang met mij, brengt dát in praktijk, en de God van de vrede zal met u 
zijn.  
 
Luisteren naar:    
 
Gloria in Excelsis Deo – Antonio Vivaldi 
Monteverdi Choir and the English Baroque Soloists  
o.l.v. Sir John Eliot Gardiner  

 
                                                                                          
https://www.youtube.com/watch?v=wXx_1pZV8tE 

 

 
Preek van de Leek door Willem Smit - Verrast door vreugde   
                
Zojuist ging hier het Gloria van Vivaldi door de gewelven. Stelt u het zich 
eens voor: u loopt over een asgrauw industrieterrein. En ineens hoort u 
deze klanken. Even verderop, in een openstaande loods van een 
autosloopbedrijf, ontdekt u de bron van dit geluid: het 
Concertgebouworkest op volle sterkte, vergezeld door een 



honderdkoppig koor in feestelijke avondkleding. Dat zou toch op z’n 

minst verrassend te noemen zijn. Een contrastervaring. 
 

Mogelijk zou zelfs de hoekigste bewoner van de Hoeksche Waard 
moeten bekennen dat deze compositie van Vivaldi iets onalledaags, iets 
buitengewoons heeft. De schetterende trompetten, het veelstemmige 
gejubel, de lyrische melodielijn: Het heeft klasse. Het is knap 
gecomponeerd. Je voelt vreugde vibreren in je lijf. Geen vluchtige 
emotie, geen oppervlakkig sentiment, maar iets dat dieper gaat dan dat. 
 
Een vergelijkbare zindering ging door mij heen toen ik Paulus’ brief aan 
de gemeente van Filippi las. Allereerst door de warmte van zijn woorden. 
Paulus spreekt hier een gloedvolle, affectieve taal. Woorden die in 
vriendschappen voor licht ongemak zouden kunnen zorgen. Die je bij de 
kerkdeur, in de kroeg of bij de koffieautomaat wat zouden overvallen. 
“Broeders en zusters die ik liefheb. En naar wie ik verlang. Mijn vreugde 
en mijn kroon.” De apostel laat hier op aanstekelijke wijze zijn gemoed 
spreken. Vurig als Vivaldi komt hij op zijn lezers toe. Ook Paulus lijkt te 
hinten op een verandering van blikrichting. Een vreugde die niet 
helemaal van deze wereld is. Alle verstand te boven. Het appél van de 
apostel: ‘Verheugt u in de Heer’. En: Overweeg “al wat waarachtig is, 
eerbiedwaardig, rechtvaardig, ongerept, liefelijk en welluidend, als er 
enige deugt is, als iets lof verdient”. Paulus gaat met ons op zoek naar 
bevrijding. Uit alles wat een mens maar gevangen kan houden. Saillant 
detail: hij doet zijn oproep aan de gemeente van Filippi vanuit de 
gevangenis. Als een liefdespijl schiet hij zijn brief door de tralies. Een 
brekend woord. Hij daagt zijn tijdgenoten uit deze pijl te volgen. Om 
verder te kijken. Want vreugde wil op weg. Is niet star en eenzelvig, 
maar lichtvoetig en relationeel. Hij verheft uit elk isolement, ook de 
innerlijke gevangenschap, de beklemd geraakte vreugde van anderen.  
Dit brengt ons bij het hart van de vreugde: zij brengt je buiten jezelf. Ze 
plaatst je in de open ruimte, onder een ruimere koepel. De vreugde is 
verheffend. Ze tilt je op. Brengt je leven op een hoger plan. In het 
gewone leven tonen zich plots openingen naar het heilige. Het 
buitengewone.  
Kennen wij deze ervaring nog? Een vreugde die alle verstand te boven 
gaat, een sublieme ervaring? Of is de vlakte van het Hollandse 
landschap daarvoor teveel in ons karakter, in onze houding, in onze 
gewoontes getrokken?  
 
Ik weet het: ik sta hier in de Hoeksche Waard. Een land van granen en 
bieten, van kreken en dijken, van water en polders. Een land van 
verstandige rekenmeesters en nuchtere bodembewerkers. Wat moeten 



wij met het buitengewone, het sublieme? Blijven wij niet liever laag bij de 
grond? Over Hollandse nuchterheid wil ik overigens niet laatdunkend 
doen. Het heeft ons veel gebracht. Maar zoals dat gaat met uitgesproken 
karaktertrekken: eenzijdigheid ligt op de loer. Je kunt ook té stevig met 
beide benen op de grond staan. Waarom zouden wij baat hebben bij 
tegenkrachten en tegenstemmen? Bij een vorm van vreugde die verder 
reikt dan ‘het hebben van een blij gevoel’ of ‘tevredenheid over een 
boekjaar met zwarte cijfers’?  
 
Allereerst: vreugde is niet vanzelfsprekend. De doodsvijand van de 
vreugde waart overal rond: ook in het vlakke. In ons vlakland kunnen we 
sterk worden aangezogen door de koude grond van de steriele, 
effectieve aanpak. Tot onze middel vastzitten in de zompigheid van 
comfort en controle. We kunnen gebukt gaan onder de drukkende 
wolken van een overspannen arbeidsethos. Ons stromende 
enthousiasme kan worden drooggelegd door de pompen van de 
pragmatiek. Goede bedoelingen kunnen vermalen worden door de 
molensteen van de zelfingenomenheid. Blikseminslagen van inzicht 
kunnen verloren gaan in een zee van blauw kunstlicht. Een stille roep 
kan afketsen op een muur van kabaal. Juist voor ons vlaklanders is het 
zaak oog te houden voor dat wat het leven reliëf kan geven. Voor de 
blauwe luchten die tevoorschijn komen wanneer de koortsnevelen in 
onze geest zich oplossen.  
Voor oeroude bronnen die onze gemoedelijke boerensloten laten kolken 
van verwondering. Voor het raadsel dat oprijst aan de keurig uitgelijnde 
horizon. Voor de bonte kosmos die zich toont in andermans oogopslag.  
Want de totale drooglegging, het nihilisme, is nooit ver weg.  
 
Vreugde is niet vanzelfsprekend. Ik spreek uit ervaring.  
Ik sta hier niet als profeet, maar als brekebeen. Gepokt en gemazeld in 
de niet-vreugde. Ik heb in mijn leven de nodige somberte, wanhoop en 
eenzaamheid gekend. Nog altijd kan de zwaarte over mij komen. Het 
vlakland is ook in mij. Toch heb ik als terneergedrukte de reddende 
kracht van het verheffende leren kennen. Ik leerde, in pietepeuterige 
stappen, mijn blik hiernaar richten. Het lijden kan namelijk ook iets 
aantrekkelijks hebben. Jezelf in het moeras laten zakken vraagt soms 
minder inspanning en moed dan het goede te zien van een wereld 
waarvan je je vaak vervreemd voelt. Een wereld die je vaak heeft 
teleurgesteld. Het kan ook iets aantrekkelijks hebben om samen te vallen 
met het verval. En dit steeds om je heen bevestigd te zien. Je denkt te 
weten hoe het zit en hoeft zelf niet te veranderen. Het donker, de 
grimmige eenzaamheid, de eenzelvige roes, de afgrondelijke leegte; het 
kan aan je trekken.  



Het heeft avontuurlijke kanten, maar kan je ook verzwelgen.  
 
Ik heb ondervonden dat ‘waar het gevaar is’ ook ‘het reddende groeit’ - 
om met de Duitse lyrische dichter Friedrich Hölderlin te spreken. 
Redding die je op een verrassende manier ontvangt. Op een verrassend 
moment, met een verrassend diepe uitwerking. Een troostend woord, 
juist op het moment dat je hebt aanvaard dat je met lege handen staat. 
Een liefdevolle ontmoeting, juist op het moment dat je je begon af te 
vragen of het goede wel voor je was weggelegd. En je nog 
ternauwernood een hartenkreet weet te hakkelen: Erbarme Dich! Je 
raakt rijp voor een vreugde die alle verstand te boven gaat.  
 
Tegen beter weten in ben ik in de Gloria geraakt. Vreemd genoeg is het 
de grondtoon geworden onder mijn bestaan, op een manier die ik niet had 
kunnen voorzien. Want dwars door muren en tralies, wil deze zang, wil dit 
licht, op weg gaan.  
Met andere woorden: het gaat hier om een vreugde die onstuitbaar is. Hij 
wil niet voor zichzelf worden gehouden, in een hoekje worden 
geconsumeerd. Hij zet je in beweging.  
 
Kan vreugde een opdracht zijn?  
Ik heb sterk de indruk van wel. Wij zijn geroepen om ons te verheugen in 
het ware, goede en schone dat onze dorre verstandelijkheid te boven 
gaat. Tot een verandering van blikrichting. Persoonlijk vond ik hiervoor 
concrete ‘oefenvormen’. In de woorden van de hedendaagse filosoof 
Gerard Visser: De filosofie als de vreugde van de verheldering - het 
ware. De kunst als de vreugde van de vormgeving - het schone. De 
religie als de vreugde van de liefde - het goede. Volgens Visser hebben 
filosofie, kunst en religie betrekking op de bron van het ware, schone en 
goede. Ze vormen een eenheid en worden, zo durf ik met een toespeling 
op de woorden van Paulus te beweren, bijeengehouden door de 
Allerhoogste. De Heer in wie wij ons mogen verheugen. Binnen deze 
eenheid kan het welluidende (het schone) ook goed blijken. En wat waar 
is, ook eerbiedwaardig.  
 
Verheffende vreugde kan ons leven richting, kwaliteit en samenhang 
geven. Dat dit bestaat is een groot geschenk. En een groots, levens-
veranderend geschenk vraagt om een taal die deze ervaring dekt en ons 
verlangen ernaar wekt. Een lyrische taal die in ons binnenste blijft 
vibreren en ons herinnert aan die ene blikrichting, de uitdaging van ons 
leven. We zagen het Paulus ons al voorleven, maar daarnaast zou ik 
hier een tijd- en streekgenoot van hem willen introduceren: de Griekse 
filosoof Dionysius Cassius Longinus.  



Wat zegt hij over de sublieme ervaring? Wat staat ons volgens hem te 
doen? 
 
Bij Longinus gaat het niet om een sublieme ervaring zonder meer. Om 
een vrijblijvende hobby van estheten. Om oppervlakkige emoties, 
vluchtig genot, hartstocht om de hartstocht. Of om het spierballenvertoon 
van een geniaal auteur. Het gaat dieper dan dat. Het zijn de in een tekst 
oplichtende grootsheid van geest en diepe betekenis - vertolkt door 
ontwikkelde zielen die niet zwichten voor genotzucht en geldhonger - die 
ons verheffen. Die ons met geest en ziel de nabijheid van de goddelijke 
bron - de waarheid - laten ervaren. Volgens Longinus heeft het 
verheffende te maken met ‘niveau’. Daarmee in aanraking komen brengt 
ons bestaan daadwerkelijk op een hoger plan: “Want onze ziel verheft 
zich, onwillekeurig, door wat werkelijk subliem is. Ze neemt een hoge 
vlucht en wordt van vreugde vervuld, vreugde en trots, alsof ze wat ze 
hoorde zelf heeft gemaakt. Het sublieme is een bron van vreugde. Zij 
verwondert ons en brengt ons in een staat van vervoering.  
Het sublieme „tilt ons op.” 
 
In het volgende fragment kunnen we iets proeven van het levensgevoel 
van Longinus: 
 
“Wat stond die haast goddelijke schrijvers eigenlijk voor ogen, toen ze 
streefden naar het allerhoogste in de literatuur en minachting voelden 
voor precisie in elk detail? Toch vooral dit: dat de natuur ons mensen 
niet bestemd heeft om te leven als miezerige en onbeduidende wezens, 
maar ons in het leven en in de wijde kosmos bracht als in een geweldig 
festival, om daar toeschouwers te zijn van de wedstrijden én 
geestdriftige deelnemers. Zij plantte in onze zielen vanaf het begin een 
onweerstaanbaar verlangen naar al wat groot is en goddelijker dan 
wijzelf. Daarom is het hele universum nog niet groot genoeg voor het 
bereik van het menselijk schouwen en denken, maar overschrijden onze 
gedachten dikwijls de grenzen van het heelal. Wie het leven van alle 
kanten bekijkt en ziet hoezeer het buitengewone, het grote en het 
schone in alles de overhand heeft, zal weldra begrijpen waartoe wij zijn 
geboren.” 
 
De sublieme ervaring brengt ons in herinnering waartoe wij zijn geboren. 
Het is een opdracht. Wij zijn geroepen om de miezerigheid te ontstijgen. 
Het leven is geen zaak van kniepers, van kortzichtigen, van 
fantasielozen, van mensen aan de zijlijn. Laat staan een zaak van 
systeembouwers. Longinus heeft geen hoge pet op van mensen die 
streven naar ‘precisie in elk detail’. Nee, ons leven in de wijde kosmos is 



een geweldig festival! Tjonge, zult u zeggen, is dit niet wat overdreven? 
En de oorlog dan? En al die andere beslommeringen? Het lijkt erop op 
dat in de teksten van een schrijver als Longinus de scepsis, de kritische 
distantie die ons moderne mensen zo kenmerk, niet zelden een sta-in-
de-weg voor vreugde, vertrouwen en overgave, afwezig lijkt. Hij is 
vreugdevol als een kind. Zou dit een vrucht zijn van zijn blikrichting, van 
het gloedvol doorleven van zijn roeping? Immers: waar er bij Paulus 
sprake is van een vreugde in, door en tot God, zo is ook de sublieme 
ervaring van Longinus gegrond in dat wat goddelijker is dan wijzelf. De 
allerhoogste buiten onszelf gelegen goddelijke bron van al wat is. Hij 
spreekt zelfs over ‘de gedachten van God zelf’. 
 
Hoe dan ook: de vreugde kan ons helpen niet volledig samen te vallen 
met het vlakland. Om, naast een teen aan de grond, ook een kop in de 
wolken te hebben. Opdat wij erin slagen het leven weer van alle kanten 
te bekijken - het waarachtige eerbiedwaardige, rechtvaardige, ongerepte, 
liefelijke en welluidende, het deugdzame en lovenswaardige. En merken 
hoe, verrassend genoeg, het grote en het schone in alles de overhand 
heeft. Het dagelijkse krijgt zo de glans van het heilige. En het heilige 
wordt deel van de dag. Een leven op hoger plan. Wie zich door déze 
vreugde kan laten verrassen krijgt zijn leven in grootsere vorm terug.  
 
Waar vreugde een opdracht wordt: 
Zijn wij geroepen om ons te verzetten tegen onze vlakheid, tegen een 
destructief zinken in zwaarte, tegen niet-vreugde, niet-zijn, tegen 
miezerigheid;  
Geroepen tot verheffende, levensversterkende, reddende krachten: het 
grote en schone dat in alles de overhand heeft;  
Geroepen tot hartstochtelijke biofilie: het houden van het leven, het 
dichterlijk bewonen van de aarde en het dankbaar uitzingen van deze 
poëzie, in het geloof dat een mens komt pas tot z’n recht als hij zich laat 
omvatten door en opnemen in vreugde die alle verstand te boven gaat.  
 
Een land, een mens, kan niet bestaan bij vlakheid alléén. Dus met 
Vivaldi bid ik: laat ons ‘ach, ja’ aanzwellen tot een ‘Gloria’.  
 
Amen.  
 
 
Stilte 
 
 
 



Luisteren naar:   
 
Ukuthula (kulomhlaba wezono) – een Zuid-Afrikaans vredeslied.  
Stellenbosch University Choir en Cape Town Youth Choir  

 
Het kernwoord in deze Zuid-Afrikaanse gospel, in dit in het Zoeloe 
gezongen vredeslied, is Ukuthula: peace - vrede. Bedoeld wordt met name 
de vrede die Jezus heeft gebracht. Andere kernwoorden zijn: Usindiso 
(salvation - verlossing), Ukubonga (gratefulness - dankbaarheid), 
Ukukholwa (faith - geloof), Ukunqoba (victory - overwinning) en Induduzo 
(comfort - troost).  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Qa6aM-yDm40 
 
                                                                                         
Uitnodiging voor persoonlijk gebed in stilte                               
 

Er is nu gelegenheid voor persoonlijk gebed. Voor uzelf bijvoorbeeld.  
Of voor mensen van dichtbij … die u na aan het hart liggen; met wie u 
vreugde wilt delen … of zorg,  of verdriet; voor mensen voor wie u uw 
hart vasthoudt; voor mensen voor wie u een steun en toeverlaat bent of 
andersom.  
 
Laten we ook denken aan mensen die niet tot ons kringetje behoren. 
Voor mensen die afhankelijk zijn van voedselbanken; wonen in 
opvangcentra; moeten zien te overleven in vluchtelingenkampen of in 
oorlogsgebieden  
 
Laten we stil zijn en laten we onszelf en elkaar de tijd gunnen.  
 
Tot besluit zullen we luisteren naar: Onze Vader verborgen …  
 

Luisteren naar:  

Onze Vader verborgen  
tekst: Huub Oosterhuis  - Uitvoering: Tom Löwenthal Vocaalensemble en orkest 
               

Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid,  

https://www.youtube.com/watch?v=Qa6aM-yDm40


en brood gerechtigheid is,  
en genade – 
waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en 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. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=69Ls4IxEK88 

 

Samenzang:  
           

Lied 608 : 1-2-3 – De steppe zal bloeien 
Uit: Liedboek Zingen en bidden en huis en kerk  

 
 
1  De steppe zal bloeien;  
de steppe zal lachen en juichen.  
De rotsen die staan, 
vanaf de dagen der schepping, 
staan vol water, maar dicht;  
de rotsen gaan open.  
Het water zal stromen 
het water zal tintelen, stralen;   
dorstigen komen en drinken.  
De steppe zal drinken,  
de steppe zal bloeien,  
de steppe zal lachen en juichen.  
 
2  De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven.  
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed,  

https://www.youtube.com/watch?v=69Ls4IxEK88


die keren in stoeten.  
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen.  
Met lachen en juichen –  
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen.  
 
3 
De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven.  
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op,  
het licht van de morgen.  
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond.  
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven.  
 
Zegenbede 

Wees vóór mij - als een weg om te gaan;     
Ga naast mij - in een mens die mij vasthoudt 
Wees onder mij - om mij op te vangen als ik val  
 
Blaas in mij - jouw levenskracht 
Wees om mij heen - als vriendelijk licht  
Kom over mij - om mij te zegenen  
 
Moge de Eeuwige je zegenen; moge de Liefde je behoeden en bewaren.   
Moge de Vrede waken als een poortwachter over je uitgaan en ingaan.  
 
Moge de Vreugde met je meegaan op al je wegen.  
Moge jij zelf zegenen ieder die jouw ogen ontmoeten,  
alles wat je handen aanraken.  
 
Zo moge het zijn.  
 
Uit: ‘Op vleugels van verlangen’ – Lied 20 en Lied 52  
Tekst: Menno Rougoor  
(een uitgave van Vrijzinnigen Bennekom)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


