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“een lied van bemoediging”. 
 
 

  
 

Hoop is beslist niet hetzelfde als optimisme. 

Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 

Het is de zekerheid dat iets zinvol is, 

ongeacht de afloop of het resultaat. 

 

Václav Havel 
 
 

Voorganger:  ds. Monique van Zoest 
Pianist:    Erik Onnink 
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Pianomuziek 
 

Moment van stilte 
 

Aansteken van de paaskaars  
 

Lied:  Licht dat ons aanstoot in de morgen NLB 601 

 

 



2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

Korte inleiding op de dienst  
 

Woorden om samen te komen 
 

We luisteren naar Stef Bos: “Ik kan het niet alleen” 
Ik kan bergen verzetten 
Ik kan grenzen verleggen 
Ik kan de tijd laten stilstaan 
Verliezen en doorgaan 
Ik kan de liefde verklaren 
Ik kan de hemel beloven 
Ik kan tegen de stroom in 
In de toekomst geloven 
Maar ik kan het niet alleen 
Ik kan de sterren laten vallen 
Ik kan het water laten branden 
Ik kan stap voor stap 
De wereld veranderen 



Maar ik kan het niet alleen 
Ik kan het donker verlichten 
Kan jou leiden door de nacht 
En ik kan mezelf overwinnen 
Beter worden dan ik dacht 
Ik kan de zwaarte van je schouders laten vallen 
En tegen de verdrukking in 
Dwars door alles heen 
De hemel op aarde laten zien 
En ik kan de tijd laten stilstaan 
Kan verliezen en doorgaan 
Met vallen en opstaan 
Van voor af aan beginnen 
De sterren van de hemel zingen 
Het water laten branden 
De wereld veranderen 
Maar ik kan het niet alleen. 
 

Moment van stilte 
 

Drempelgebed 
 

lied: Overal zijt Gij NLB 893 vers 1 
 

 
 



Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

Lezing over “geven” uit de Profeet, (Kahlil Gibran 1927) 

“Toen zei een rijke: Spreek tot ons over geven. 
En hij antwoordde: 
Je geeft maar weinig, als je geeft van je bezit. 
Alleen wanneer je van jezelf geeft, geef je ten volle. 
Want wat zijn je bezittingen anders dan dingen, die je bewaart en 
bewaakt uit angst, dat je ze morgen nodig zult hebben? 
................. 
Er zijn mensen, die slechts weinig geven van het vele dat zij hebben 
– en zij geven het om gezien te worden en hun verborgen wens 
maakt hun gaven onrein. 
En anderen hebben weinig en zij geven alles. 
Zij geloven in het leven en deszelfs overvloed en hun schatkist is 
nooit leeg. 
Ook zijn er, die met vreugde geven en hun vreugde is hun beloning. 
En wie met pijn geven, vinden in de pijn hun doop. 
Maar er zijn ook mensen, die geven en geen pijn kennen bij het 
geven, noch deszelfs vreugde zoeken, noch denken dat het 
deugdzaam is; 
zij geven zoals in gindse vallei de mirt haar geur verspreidt. 
Door hun handen spreekt God en door hun ogen gaat zijn glimlach 
over de aarde. 
Het is goed te geven, wanneer ons wordt gevraagd, maar beter nog is 
ongevraagd te geven, uit begrijpen;  
voor wie open van handen is, is het zoeken naar wie o9ntvangen van 
groter vreugde dan het geven. 
.................... 
Ziet toe dat jezelf verdient een gever te mogen zijn en een werktuig 
tot geven. 
Want voorwaar, het is het leven dat het leven geeft – terwijl jij die 
jezelf een gever acht niet meer dan een getuige bent. 
En jij ontvangenden – en dat ben je allen – matig je geen 
dankbaarheid aan, opdat je geen juk legt op jezelf en op hem die 
geeft. 
Stijgt veleer samen met de gevende op, op zijn gaven als op 
vleugelen. 

 
  



We luisteren naar Miss Montreal: 
       “Door de wind” (van Stef Bos) 

Ik zie je voor me 
Met m'n ogen dicht 
Ik kan je voelen 
Met m'n hart op slot 
Ik hoor je praten 
Maar je bent er niet 
Je bent er niet 
Ik voel me verloren 
Als ik jou moet verliezen 
En ik blijf van je dromen 
Want ik kan je niet missen 
Ik kan je niet missen 
Door de wind 
Door de regen 
Dwars door alles heen 
Door de storm 
Al zit alles me tegen 
Door jou 
Ben ik nooit alleen 
Ik voel je naast me 
Als ik 's nachts op straat 
Wil vergeten 
Wat in mijn ogen staat 
Geschreven 
Je moest eens weten 
En ik wil me verliezen 
In de roes van een winnaar 
En ik zou willen schreeuwen 
Maar ik kan alleen zingen 
Door de wind 
Door de regen 
Dwars door alles heen 



Door de storm 
Al zit alles me tegen 
Door jou 
Ben ik nooit alleen 
Door een zee van afstand 
Door een muur van leegte 
Door een land van stilte 
Door een muur van leegte 
Door de wind 

 

Moment van stilte 
 

Overweging 
 

Pianospel 
 

Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 

Voorbeden en stil gebed  
 

Besloten met: Aramees Jezus gebed (vert. Bram Moerland) 
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, ik geef 
u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn 
leven. 
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig, vestig uw rijk 
van eenheid nu, uw enige verlangen handelt dan 
samen met het onze. 
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en 
aan inzicht. 
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan 
het verleden opdat wij ook anderen hun misstappen 
kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 
Uit u wordt geboren: de al werkzame wil, de levende 
kracht om te handelen, en het lied dat alles verfraait  



en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 
Amen. 

 

Slotlied: Wat vraagt de Heer nog meer van ons NLB 992 

 

2. Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 

3. Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan? 
 

4. Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen en omzien 
naar alles wat er leeft. 

  

Woorden van afscheid en zegen 

  

Pianospel 
 

  



Informatie inzameling van de gaven 
 
Collecte voor: Stichting voor Mensenrechten Vrienden  

WWW.smvi.nl 
 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
IBAN: NL86INGB0004925296 Op naam van: Stichting voor 
Mensenrechten Vrienden, ovv Gharchak-gevangenis 
De tweede collecte is voor het pastorale- en wijkwerk in de Rietkampen. 
Steun het pastorale werk in de Rietkampen door uw bijdrage over te 
maken op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv Samenwerkende kerken, ovv: 
Algemene kerkenwerk Rietkampen 
De derde collecte is voor het bloemenfonds Emmaus. 
uw bijdrage kunt u ook over maken op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv 
Samenwerkende kerken, ovv: Bloemen eredienst 
 
Alle collectes zijn van harte aanbevolen. 

 
U kunt ook doneren met de GIVT app, voor 
gebruik hiervan zie de website 
Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende 
geef mogelijkheid voor de collecte. Givt is een 
app waarmee je altijd en overal mee kan doen 
aan de collecte. Met Givt kan je gewoon blijven 
geven. Open de app, kies hoeveel je wilt geven, 
kies hoe je wilt geven en klaar! Je download de 
Givt-app in Google Play of in de App Store of 
scan de QR code 

 
 
 
 
 

  

http://www.smvi.nl/


 


