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Voorganger: Helene Westerik – Orgel: Wim Boer   

Orgelspel – Welkom – Mededelingen – Kaars 

Luisteren: Ontferm U… 

Licht 

Zingen: Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 
 



   
 

Stilte 
 

Zingen: Blijf mij nabij – tekstwijzigingen hw 
 
Blijf mij nabij, als angst mij overvalt.  

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Onmacht neemt meer en meer bezit van mij. 
Bron van mijn levenskracht, wees mij nabij. 

 
Blijf mij nabij, onzeker als het is. 

In wat vervalt als blijvend diep gemis. 
Alles vervalt in 't wisselend getij,  
maar Bron die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

 

Inleiding op het thema  
 

Zingen: Gezang 487, 3 
 
Gij geeft het uw beminden in de slaap,  

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.  
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt,  

zoals de regen neerdaalt in de bomen,  
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,  
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 

Lezen  
 



Een verhaal & Luisteren: Lenny Kuhr – Met lege handen 
 
Ik ben met lege handen gekomen, geen houvast, geen richting, 

geen spijt. Geen grote gedachten of dromen. Alleen maar ruimte 
en tijd. Alleen maar ruimte en tijd. En soms zie ik mezelf met 

mijn dingen, met mijn haast en mijn ongemak staan.  
En dan hoor ik het leven plots zingen dat ik met lege handen zal 
gaan. Met lege handen zal gaan. Dan zie ik ineens hoe star en 

krampachtig ik tracht om de mensen, de spullen, de tijd, te grij-
pen en hoe ik, volslagen onmachtig, voel dat het me steeds weer 

ontglipt en ontglijdt.  
Ik weet wat er langskomt, ik mag ernaar kijken, van veraf en 
soms wonderbaarlijk dichtbij. Het zal mijn bestaan en mijn leven 

verrijken. Maar niets van dit alles is waarlijk van mij. Niets van 
dit alles is waarlijk van mij. Het klinkt misschien eenzaam, verla-

ten of leeg. Maar dat je het leven en verder niets kreeg, dat 
maakt je zo grenzeloos vrij. Niets van dit alles is waarlijk van mij. 
Het is wat ik steeds heb geweten. De simpele kracht van het zijn. 

En mocht ik het soms toch vergeten dan herhaal ik het als een 
refrein. Dan herhaal ik het als refrein.  

Ik ben met lege handen gekomen. Geen houvast, geen richting, 
geen spijt. Geen grote gedachten of dromen. Alleen maar ruimte 
en tijd. Alleen maar ruimte en tijd. 

 

Met lege handen & Orgelspel  
 

Bidden & Luisteren:  
 
Lied 167 ZZZ: Ik zoek u met gesloten ogen – Ivo de Jong  

 
Ik zoek U met gesloten ogen en altijd anders dan ik dacht hebt U 

zich over mij gebogen, zoals een moeder in de nacht.  

Mijn wil, mijn weg, mijn woorden wegen, ik durf nog niet de 

nacht is dicht, zo ben ik met mijn ziel verlegen, de eeuwigheid 

valt mij niet licht.  



Soms roep ik U met grote vragen, moet ik door diepe stilten 

gaan, ga dan met mij en wil mij dragen en spreek mij in mijn  

wezen aan.  

Ik zoek U met gesloten ogen en altijd anders dan ik dacht hebt U 

zich over mij gebogen, zoals een moeder in de nacht. 

Collecte  
 

Afsluiting & Zingen: 2x – melodie Alle Menschen werden 

Brüder – tekstwijzigingen hw 

Vreugde, vreugde, levensvreugde, 

zo staan wij hier in het licht, 

zonder last van volle handen, 

ruimte als een vergezicht.  

In een leven dat steeds loslaat, 

handen leeg te laten zijn, 

als een mens die onder mensen 

draagt en zich gedragen weet. 

 

Zegen - Kaarsen doven     

Van harte welkom bij de volgende bijeenkomsten:  

7 april 19.30:  Herdenking Overledenen 2021 met 

Helene Westerik 

15 april 15.00:  Goede Vrijdag met Helene Westerik 

17 april 10.00:  Pasen met Emma van den Berg    

Én bij onze kunstexpositie rondom het paasverhaal (kruis-

weg) in een hedendaags jasje: van 2 t/m 17 april: op de 

woensdag-en zaterdagmiddagen, én op 1e Paasdag                      

van 14-16 uur.                       
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