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 Viering voor jong en oud 
 

In de Protestantse Kerk van Hoogkarspel-Lutjebroek 
 

op 13 maart 2016       
 
 
 

Poëzieviering                                                     
 
 

 
 
 
 
Voorganger: Ds. Marina Slot                   
Ouderling: Wouter Kunz 
Diaken: Marianne Soorsma 
Piano: Bo de Myttenaere 
Orgel : Renee Campfens 
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Pianomuziek bij binnenkomst ouderling, diaken en 
predikante River flows in you van Yiruma 
 
Welkom door Wouter 
 
Openingslied (staande) 314: 1, 2 en 3 
 
Opening (staande) 
Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Eeuwige en 
Onnoembare die ons taal en muziek in liefde heeft gegeven. 
En in de naam van Jezus van Nazareth die als onze vriend en 
bondgenoot het verschil durfde te maken in de wereld, 
En in de Naam van de Geest die ons troost en inspireert tot 
bijzondere gedachten en gedichten, tot zang en spel, tot 
wezenlijke vreugde in ons bestaan. 
 
 
Lied 871 : 1, 2, 3 en 4 
 

Inleidende gedichten  

Als de zon 

Uitgesproken bij Nelson Mandela's inauguratie in 1994 en aan 
hem toegeschreven. Maar een bezoeker van spiritualiteit.net 
attendeerde mij erop, dat hij ergens gelezen had dat deze tekst 
niet door Mandela geschreven is, maar door Marianne 
Williamson, in haar boek "Return to love". Waarvan akte. 

Onze diepste angst, 
is niet dat we onmachtig zouden zijn. 
Onze diepste angst betreft juist 
onze niet te meten kracht. 
Niet de duisternis, maar het licht in ons 
is wat we het meeste vrezen. 

We vragen onszelf af: 
Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, 
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begaafd, geweldig te achten. 
Maar waarom zou je dat niet zijn. 
Je bent een kind van God. 
Je dient de wereld niet 
door jezelf klein te houden. 
Er wordt geen licht verspreid, 
als de mensen om je heen, 
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. 

We zijn bestemd om te stralen, 
zoals kinderen dat doen. 
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is 
te openbaren. 
Die glorie is niet slechts in enkelen, 
maar in ieder mens aanwezig. 
En als we ons licht laten schijnen, 
schept dat voor de ander 
de mogelijkheid hetzelfde te doen. 

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, 
zal alleen al onze nabijheid 
anderen bevrijden. 

Mijn schaduw                            Marline Wieggers-Schreuder 

Ik zag een schaduw voor me,                                                                   
ik schrok: hij had mijn vorm.                                                                          
Ik keek en keek en keek,                                                                                
de schaduw werd steeds zwarter,                                                                     
tot ik mezelf erin verloor. 

Toen hoorde ik: Sta op,                                                                                  
en neem je schaduw mee.                                                                            
Die zal altijd bij je horen:                                                                                       
geen schaduw zonder Licht.                                                                                           
Je hoeft je maar te draaien,                                                                              
dan schijnt de zon op je gezicht. 
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Pianomuziek Romance van Liszt 
 
Gedicht Een droom  
 

Zee. Alleen zee, in kolkende beweging. 
Bewustzijn. Ik ben de ziener van de zee, bevind me 
boven die zee. 
Besef uit de zee afkomstig te zijn, besef er weer in te 
zullen verdwijnen. 
 
Dan zie ik een monsterachtige vis. 
Als ik in de zee val, zal die vis me verslinden. 
Angst. Vlammende angst. 
Maar ik kan wandelen over de zee, niet voor eeuwig, 
niet lang zelfs, maar het kan. 
Fantastisch, gewichtloos over het water te kunnen 
lopen. Verrukkelijk besef dat ik leef. 
Zodra ik niet meer geloof dat dit kan, zal ik in de 
golven verdwijnen, dat moment komt. Maar zolang 
ik geloof dat het kan, zal ik erover lopen. 
Twee krachten: angst en vreugde. Angst om in de 
golven te verdwijnen. Vreugde erover te kunnen lopen. 
 
Dan word ik ‘wakker’: besef dat het een droom was 
en eigenlijk ook weer niet. Het is gewoon ontwaken, 
het ontwaken van het bewustzijn. 
 
Uit: “Over het brein, non-dualiteit en vrije wil” door Paul van der 
Sterren 
 
 
Lied 822 ( 3x) 
 
Gedichten  
 
Mensen met koffers                               Sjoerd Kuyper 
 
Mensen met koffers gaan over de wereld, 
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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, dat 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. 
 

 
De zeester 

 
Toen de oude man bij zonsopgang over het strand 

liep, zag hij voor 
zich uit een jongeman zeesterren oppakken en in zee gooien. 

Hij haalde hem in en vroeg hem waarom hij dat 
deed. 

Het antwoord was dat de zeesterren zouden sterven 
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als ze in de 
ochtendzon zouden blijven liggen. 

 
“Maar het strand is kilometers lang en er zijn  

miljoenen zeesterren,” 
zei de ander. 

“Wat voor verschil maakt het uit als u die moeite  
doet?” 

 
De jongeman keek naar de zeester in zijn hand en 

gooide die in de  
veilige golven. 

“voor deze maakt het verschil”, zei hij…. 
 

Een paar gedachten 
Er hebben al zoveel mooie woorden geklonken in de gedichten 
van vandaag, wat zal ik er aan toevoegen? 
Het wonderlijk is dat in poëzie dikwijls toch het goede in de 
mens naar voren komt, de zoektocht naar hoe te leven en waar 
het om gaat in het leven. 
Eigenlijk is een goed gedicht geestelijke voeding op zich, een 
doordenkertje, maar ook woorden die je raken en ontroeren. 
Een gedicht kan zo treffend zijn dat je het met je meeneemt, dat 
het ergens een plekje krijgt, op het prikbord, in je agenda, in je 
dagboek, in een schatkistje met  spullen en woorden die bij jou 
horen. Wij hebben gedichten gehoord over de zon en de 
schaduw in je leven.  
Over hoe belangrijk het is om je eigen schaduw mee te nemen, 
te herkennen. Maar je hoeft er niet somber van te worden, je 
hoeft het moeilijke, het zware, het minder leuke aan jou als 
persoon je leven te laten beheersen. 
Laat je licht schijnen, laat de zon doorbreken en op je gezicht 
schijnen. Want het is niet zo dat de duisternis het licht 
overmeestert, maar als je het licht toelaat in je leven, verdrijft 
het de donkerte in ons bestaan.  
Parallel daaraan is het gedicht de droom, het gaat om wakker 
worden, ontwaken in je bewustzijn, ook sturen in je leven, de 
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angst en de vreugde in evenwicht houden en niet verzuipen in 
de golven van het bestaan. 
Het laatste blokje gedichten gaat over mensen met koffers, wat 
hebben we er veel aan ons voorbij zien trekken en wat een 
verschrikking moet het zijn om alles wat jou dierbaar is, achter 
te moeten laten. 
En dan het gedicht over de zeester daaraan gekoppeld, want in 
deze kerk spreken we er elke dag over dat de mens er toe doet, 
dat wij het verschil kunnen maken en dat een ander mens voor 
ons het verschil kan maken.  
En dat allemaal in navolging van die ene mens Jezus. De 
mensen die hij ontmoette in zijn leven ging hij niet zomaar 
voorbij. Hij sprak, hij deed goed af en toe gebeurde er een 
wonder, hij opende nieuwe wegen en kwam dichtbij mensen. 
Wanneer maak je het verschil voor jezelf en je omgeving, een 
mooie vraag om ’s avonds voor het slapen gaan aan jezelf te 
stellen. Om te kijken hoe de dag verliep en of je bijgedragen 
hebt aan het heil en de heling van mensen. Want er zijn maar 
twee wegen die je met elkaar op kunt gaan, de weg van liefde 
en mededogen of de weg van egoïsme, achterdocht en haat. 
En welke weg de goede is weet je vaak maar al te goed. En als 
we nu allemaal besluiten om de goede kant op te gaan, hoeven 
we het ook niet alleen te doen. Met elkaar lukt alles beter. Moge 
het zo zijn 
 
 

Pianomuziek Serenade Schubert/Liszt  
 
Tafellied 385: 1, 2, 3 en 4 
 
Tafelgedicht  
Gastvrijheid                                           Kris Gelaude 
Noem het zegening of risico, 
zij blijft de eenvoud zelve 
Zij aarzelt niet. 
Zij stelt geen vragen naar vermogen of gezindheid, 
Maar ze gebeurt van harte en spontaan. 
En zij spreekt, waar ter wereld ook, 
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Eenzelfde taal. 
“Kom binnen, kom. Ga zitten. 
Zie wat ik hier nog heb: 
een stukje brood, 
en wat te delen wijn. 
Een rustbank voor je gaat. 
En iets voor onderweg 
Zalig wie altijd plaats voorziet n zijn bestaan 
voor wie voorbij komt, voor de onverwachte. 
Zalig wie in zichzelf gemoedelijk de lamp aanhoudt 
tegen de nacht van argwaan en vervreemding. 
 
 
Uitnodiging  
Wij mogen genieten van de gastvrijheid van dit huis, van ons 
mensen bij elkaar die de liefde hebben geproefd.  
We zijn uitgenodigd om mee te delen van brood en wijn, 
tekenen van leven en van samen. 
Het breken en delen is hét symbool van ons als  gemeenschap 
van mensen van goede wil. En we weten dat we elkaar hard 
nodig hebben om iets van die goddelijke liefde en het grote 
mededogen van Jezus van Nazareth in de wereld neer te 
zetten. 
Kom binnen, kom. Er is een stukje brood, er is wijn om te delen, 
er is rust  en iets voor onderweg.  
Kom zoals je bent, oud, jong, man, vrouw, energiek of een 
beetje vermoeid door het leven, kom maar je bent welkom, want 
alles is klaar voor jou en jou en jou. 
 
Breken en delen 
 
Pianomuziek tijdens het Breken en delen I giorni van 
Einaudi 
 
Intenties  
Stilte voor meditatie of gebed 
 
Muziek Nocturne opus 9 no 2 van Chopin 
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We bidden voor  

-  Alle vrouwen  

Wij bidden voor alle vrouwen 
Laat ons bidden voor de vrouwen 
Voor de vrouwen van de aarde 
voor de lasten die ze sjouwen 
voor de kinderen die ze baren 
voor de zorgen die ze dragen 
voor hun onvervulde vragen 
wees hen nabij 
Laat ons bidden voor de vrouwen 
voor de meisjes die ze waren 
vol van hoop en zelfvertrouwen 
met hun zon-gebleekte haren 
met hun sluiers en hun vlechten 
die voor recht en vrede vechten 
wees hen nabij 
Laat ons bidden voor de vrouwen 
waar ter wereld ze ook wonen 
in hun hutten flatgebouwen 
in hun eigen denkpatronen 
hooggehakte, laaggeschoolde 
zelfbewuste en verdoolde 
wees hen nabij 
Laat ons bidden voor de vrouwen 
Voor de oude en de jonge 
voor de prinsen die ze trouwden 
voor de liedjes die ze zongen 
voor de baby’s die ze zoogden 
voor de tranen die ze droogden 
bid voor hen, bid ook voor mij  
wees ons nabij 
Amen 

- Alle mannen  
Wij bidden voor de mannen op deze wereld, dikwijls belast 
met grote verantwoordelijkheid voor gezin, familie, bedrijf, 
hun wereld.                           



10 

 

En dan nog stoer en flink moeten zijn, terwijl je dat van 
binnen misschien helemaal niet bent. We bidden voor 
angstige jongensharten in grote mannenlijven die moeten, 
moeten van zichzelf. We bidden voor ontspanning en rust, 
voor openheid en liefde.                                                            
Geef je over, vraag hulp als je dat nodig hebt, want je 
hoeft niet meer te zijn die je niet bent.                                                                           
Je mag zijn wie je bent. Wees jezelf in liefde.                                                                                                                    
 

- voor alle kinderen en jonge mensen.                                                                        
Wij bidden voor alle kinderen hier in onze omgeving, in 
onze dorpen, in de steden. Wij bidden dat zij gezond en 
geliefd opgroeien en dat als dat niet zo is, er hulpbronnen 
en vluchtwegen zijn om te overleven. 
Wij bidden voor kinderen die niet welkom zijn in  

        deze wereld, voor kinderen op de vlucht, voor kinderen in     
        de knel. En als er geen hoop is, kan jij, God dan bij hen  
        zijn en hulp schenken, want er kan een wonder op hun  
        weg komen. Elke dag is er die kans.                                  

 
Dank je wel 
Gedicht Zoet                    Greet Brokerhof – van der Waa 
De aanblik van de opkomende zon. 
Liefdevolle woorden 
als muziek in je oren, 
de geur van kamperfoelie. 
Chocola die op je tong smelt. 
 
Hoe hemels kan het leven smaken….. 
 
Tot het op een dag niet méér blijkt 
dan een suikerzoete toplaag. 
Tot je lucht krijgt van stroopsmeerders 
en bakkers van zoete broodjes. 
Tot je ontdekt dat ze jou 
een zoethoudertje voorhouden. 
 
Terug op aarde ben je, 
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waar het leven heerlijk is 
als je geluk hebt, 
hard en taai als het tegenzit, 
en oneerlijk – omdat wie zoet is 
niet altijd lekkers krijgt. 
 
Lang is de weg 
naar het land van melk en honing. 
Een tocht met vallen en opstaan, 
maar iedere oase onderweg, 
ieder verrukkelijk moment 
is een Godsgeschenk 
om dankbaar van te genieten. 
 
Lied 1006 Onze Vader 
 
Mededelingen 
Collecte voor Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 
Tijdens de collecte pianomuziek Nuvole Bianche van 
Einaudi  
  
Slotlied 823 : 1,2 
 
Zegen voor jou  
Ierse Zegen 
De Ene God met de vele namen geeft jou… 
voor elke storm een regenboog 
voor elke traan een glimlach 
voor elk verdriet een belofte 
voor moeilijke tijden een zegen 
voor ieder probleem 
een trouwe  vriend om je te steunen 
voor elke zucht een prachtig lied 
en voor ieder gebed een antwoord 
 
Gezongen Amen 
 


