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‘Ik houd het linnen blank…’
(Ida Gerhardt)
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Zangers: Rianne Laarman en anderen
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Orgelspel

De kaarsen worden aangestoken

Of hoe dat heet (Hans Andreus)

Gelukkig dat
het licht bestaat

en dat het met
me doet en praat

en dat ik weet
dat ik er vandaan

kom, van het licht
of hoe dat heet.

Zingen: Lied 33 uit ‘Op vleugels’, Sytze de Vries

Dit is een huis van verhalen en dromen
hier wordt het hemelse woord uitgezaaid
dat van de lippen van God is gekomen,
een nieuwe taal spreekt die nooit meer verwaait.

Hier is het huis waar het licht wordt ontstoken,
hier wordt aan mensen de liefde verklaard.
Ieder die naamloos is, bang of gebroken,
weet zich hier welkom aan Gods eigen hart.

Refrein:
Zing van nieuwe vergezichten,
bid om de hemelse droom te verstaan!

Begroeting

Zingen:

Hier leren wij met de engelen zingen,



wordt met wie voorgingen hoog ingestemd.
Zo mag ons lied de gewelven doordringen:
Ons eeuwig rijmwoord is Jeruzalem!

Hier gaat dit lied al ons kennen te boven,
Gods nieuwe lente wekt ons nieuw geluid.
Al zingend leren wij hopen, geloven;
ook in de nacht dooft de lofzang niet uit.

Refrein:
Zing van nieuwe vergezichten,
bid om de hemelse droom te verstaan!

Introductie en gebed

Zingen: ‘Uren, dagen, maanden jaren’ (Coot van Doesburgh)

Uren, dagen, maanden, jaren
gaan als water door je hand.
Om te leven en ervaren
ziet men nauwelijks nog ‘t verband
tussen werken, zorgen, leven.
Hoe verdelen wij de tijd
die zo spaarzaam wordt gegeven
en zo moeiteloos verglijdt.

Sta dus stil bij de fragmenten
die er werkelijk toe doen.
Klein- en groot geluksmomenten
van elk jaar en elk seizoen.
Neem td tijd om te genieten,
geef ook aandacht aan de pijn.
Tranen zijn om te vergieten
en daarna weer sterk te zijn.

Etty Hillesum (1914-1943):



Het zijn bange tijden, mijn God.
Vannacht lag ik met brandende ogen slapeloos in het donker en trokken
er vele beelden van menselijk lijden langs me.
Het wordt me haast met iedere hartslag duidelijker God,
dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen
en door dat laatste helpen we onszelf.

Zingen: Lied 807 Liedboek

Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.

De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

Lezing: ‘Dankzegging’, Ida Gerhardt

Dankzegging

Ik houd het linnen blank. Maar als ik in de laden
de geurige stapels strakker in hun vouwen schik,
treedt Gij soms achter mij. De glans van Uw genade
glijdt over werk en hand, en zoekt het wachtend ik.

Een reuk van eeuwigheid is vleugend om die uren,
dat werkeloos geleund tegen de donkere kast,
gereinigd door de rust van dit verzonken turen,
ik tot de stilte ontwaak en naar Uw gaven tast.

Het valt mij soms zo zwaar, ’t werk in zijn stugge ronden.
Maar het voldragen vers zegt voor die strengheid dank,
zo vaak Uw trouw mijn huis, mijn arbeid heeft gevonden.
Gij weet mij bij mijn werk: ik houd het linnen blank.

Zingen: Lied 807



De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen-
maar wie is onze weg?

Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Overdenking

Muziek

Gebeden

Stilte

Heer, maak mij een werktuig van uw vrede:
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
vergiffenis waar fouten worden gemaakt,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
waarheid waar de leugen regeert.

Laat mij geloof schenken aan wie twijfelt
hoop aan wie wanhoopt,
licht aan wie in het duister verkeert,
vreugde aan wie bedroefd is.

Heer, help mij
niet zozeer zelf gelukkig te worden,
als wel anderen gelukkig te maken,
niet zozeer zelf begrepen te worden,
als wel anderen te begrijpen,
niet zozeer zelf getroost te worden,
als wel anderen te troosten.
Niet zozeer zelf geliefd te worden,
als wel anderen lieft e hebben.

want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,



als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Toegeschreven aan Franciscus van Assisi

Mededelingen en gaven

Zegen

Filmpje: ‘Leeg is de straat overal…’

Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in
Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een
ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een
minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie:
secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties
heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom!
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