
                           Vrijzinnige Kerk Odoorn 

 
     Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk Emmen-Odoorn 
        

 
        zondag 9 oktober 2022 – met de GK Emmen 
 

Wonen in Warmte   
Woorden: Helene Westerik 
Orgel: Wim Boer  

 

Orgelspel 

Mededelingen -Aansteken Kaars  

Welkom                                                       Eli Content 

Zingen: Staande - Licht dat ons aanstoot, Lied 601 NLB/wijz. hw 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, dat eeuwig licht waarin wij 

staan. Met ons verlangen, onze zorgen, Licht, overdek mij, zie mij 

aan. Licht in mij op als één van allen, zo warm gezegend als wij zijn. 

Om zo elkaar steeds op te vangen, ook als we koud en eenzaam zijn.  

 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, dat eeuwig licht waarin wij staan. 

Soms voelt een mens zich ongeborgen, en lijkt de weg niet te begaan. 

Iets dat jou oplicht uit het duister, een kracht, een menselijk gebaar, 

verbonden in een zacht gefluister, ja, toe vertrouw ‘t mysterie maar.  

 

Licht 

Zingen: Maak mij nu stil- Lied 513 Zangen van Zoeken en Zien - 

melodie: O Store Gud (How Great Thou Art)/wijzigingen hw 

Maak mij nu stil, verdrijf de razernijen. Maak mij nu stil, het woord is 

op mijn tong. Jij bent het zelf, jij engel van de stilte, jij bent de stem 

waarmee ik van jou zong. Maak mij nu stil, dat stilte in mij zij. Jij 

bent het zelf, die stilte bent. Maak mij nu stil, dat vrede in mij komt. 

Jij bent het zelf, maak mij nu stil.  



Stilte    

Inleiding op het thema 

Luisteren: Blijf nog even – Theo van Teijlingen 

Blijf nog even zitten, ga nog niet verder, deel je dromen met mij van later. 

Blijf nog even zitten, straks gaan we samen verder en beleven de dromen 

van later. Vader en een zoon. Zomaar op een bank. Aan de rand van een 

kerkhof. De zon die zwaait en schijnt op hen. De zon die zwaait en schijnt 

op hen. Blijf nog even zitten, ga nog niet verder, deel je dromen met mij 

van later. Blijf nog even zitten, straks gaan we samen verder en beleven de 

dromen van later. Kijk, daar liggen mijn ouders, jouw opa en oma, liefde, 

zorg en trouw, dat blijft eeuwig bestaan. De zon die was warm en scheen op 

hen. En de zon die was warm en scheen door hen. En we kijken terug, waar 

blijft de tijd, we kijken vooruit, we hebben een eeuwigheid; we kijken naar 

elkaar en er is geen tijd. Er is geen tijd. Blijf nog even zitten, ga nog niet 

verder, vertel je verhalen, vertel je dromen, blijf nog even zitten, straks 

gaan we samen verder, een vader en een zoon, een vader en een zoon.  

Luisteren: Einsamkeit – Sabr Alptekin 

Lezen I & zingen: Op jouw mijn liefde - Coot van Doesburgh-Licht 

nr. 28, melodie: op u mijn Heiland, blijf ik hopen  

Op jouw mijn liefde blijf ik steunen,                                                          

mijn hulp, mijn licht, mijn stevige rots.                                                       

De schouder waarop ik vrij mag leunen,                                                         

mijn middelpunt van eeuwige trots,                                                               

mijn warmtebron, mijn milde regen,                                              

mijn bloemenzee in de woestijn,                                                           

ik heb door jou weer moed gekregen,                                                    

en zal daardoor nooit eenzaam zijn.  

Door jou konden alle wonden helen.                                                        

Je bracht de kracht om verder te gaan.                                                

Met jou kan ik alle lasten delen.                                                         

Je hebt de deuren open gedaan.                                                           



Ik durf nu weer op later hopen                                                           

en hul me in jouw warme gloed,                                                              

om hand in hand weer door te lopen,                                                    

een goede toekomst tegemoet.  

Lezen II 

Ter overdenking & Luisteren: L’amitié – Isabelle Boulay  

Veel van mijn vrienden kwamen uit de wolken, met zon en regen als ba-

gage. Ze maakten het seizoen van oprechte vriendschappen, het mooiste 

van de vier seizoenen. Ze hebben de zachtheid van de mooiste landschap-

pen en de loyaliteit van vogels op doorreis. Met in hun hart een oneindige 

tederheid. Maar soms zie ik in hun ogen een vleugje droefheid en komen ze 

zich bij mij opwarmen. En jij komt ook. Je kunt tussen de wolken ook zo 

weer vertrekken en opnieuw glimlachen naar al die andere gezichten. Ver-

spreid een beetje van jouw tederheid als iemand zijn verdriet voor jou wil 

verbergen. Omdat we niet weten wat het leven ons brengt. Het kan zijn dat 

ik ooit ook niemand meer ben. Als ik dan nog maar één vriend over heb die 

me echt begrijpt, dan kan ik mijn tranen en verdriet vergeten. Dus, mis-

schien klop ik dan bij jou aan, om mijn hart aan dat van jou te warmen.  

Bidden & Zingen: Eb en vloed - Coot van Doesburgh-Licht nr. 68, 

melodie: Neem mijn leven, laat het Heer 

Nu eens warmte, dan weer kou, veel verraad, maar ook veel trouw. 

Daag’lijks zon en nacht’lijks maan, naast de waarheid ook de waan.  

Altijd is er dag en nacht, hard bestaat niet zonder zacht. Hier is 

droogte, daar is zee, ’t is veel ja, maar vaak ook nee.  

Daar de hitte, hier de vorst, naast de overvloed veel dorst. Altijd is 

er eb en vloed, naast het kwaad ook heel veel goed.  

Orgelspel 
 

Wat ons verbindt   
 

Collecte – Zingen: Ga maar gerust – Sytze de Vries – uit: Het 

liefste lied van overzee 2, nr. 15 – melodie: Finlandia/Sibelius  



 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 

Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 

Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 

ben ik de hand, die al je tranen wist. 

 

Zegen - Kaarsen doven  
 
9 november: Koffieochtend – 10.00 uur - Boshof 
13 november: Dienst – 10.00 uur - Kerk van Odoorn 

19 november: Warmtefestival – 14.00-17.00 uur – Kerk van Odoorn 
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