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 Opening 

 Beginwoorden  

 Zingen: Word stil mijn ziel - Zangen van zoeken en zien 521. 
 Melodie Finlandia van Jean Sibellius , tekst Herman Verbeek  
 

 

   Word stil mijn ziel, sta in de stad der mensen 
   waar men verdoofd de stille stem niet hoort 

   van het geraas van blinde rode ogen, 
   die zien niet meer waar horen niet meer hoort. 

   Hoor daar de stem op zacht verstilde tonen, 

   zachtaardig lied van leven zelf een woord. 

 

  Inkeer:  

  Inleidende woorden:  

  Collage van gedichten en muziekfragmenten die ons   

  verbinden met de zomer.   

Zie inlegvel 

 
  

 



 Stilte 

 Een paar woorden ter afronding  

 Orgelspel  

 Wat maakt je leven licht(er) en geeft het kleur?  

 Zingen: lied 601: 1 en 2 

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

   Koud, één voor één en ongeborgen, 
   Licht overdek mij, vuur mij aan. 

   Dat ik niet uitval, dat wij allen 

   Zo zwaar en droevig als wij zijn 
   Niet uit elkaars genade vallen 
   En doelloos en onvindbaar zijn. 

   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. 

 Gebed  

 Zingen: Aan onszelf teruggegeven 

Aan onszelf teruggegeven,  
 korte spanne uitgeheven  

 boven lasten van het leven 

 zagen wij  
 in een flits, het was maar even 

 hoe wij mogen zijn.  
 

Beeld dat wij nu in ons dragen, 

 stralend licht dat onze dagen 
 richting geeft door wat wij zagen, 

 lijf en geest 
 voelen in de diepste lagen, 

 heelheid die geneest. 
  

 

 

 Volheid hebben wij ervaren 
 waar w`in vrede samen waren, 

 onze onrust kon bedaren, 
 aangeraakt 

 door de hemel die de aarde 

 vasthoudt en bewaakt. 
 

 Vleug van eeuwigheid, ontloken 
 in een schepping zo gebroken, 

 hoop als vonken aangestoken 
 om ons heen. 

 Tijd van gaan is aangebroken, 

   wij gaan niet alleen.  
 
 Woorden om mee naar huis te gaan 

 

 
  

 -0-0-0-0-0-0- 
 
 
 
  
 
 Dienst 31 juli te Heerde: Elske de Lange, Dronten 
 Dienst 7 aug. te Hattem: Henk Vijver, Oss 
 

  
 
 



 Ligstoel (Voor Jan Fabre) - Herman de Coninck 
  

 Er is een soort niets dat ik zoek. Wat je overhoudt 
 als je uit de kom van je beide handen hebt willen drinken: 

 je beide handen. Geuren lanterfanteren door de tuin. 

 
 Ik heb een ligstoel onder me waarin zo laag als ik maar 

 in mezelf kan liggen, op mijn rug, het onderste wat ik heb, lig. 
 Hoe is dit liggen? Zoals je een cognac afmeet door het glas 

 horizontaal te leggen, zo is dit liggen, ik heb veel van mezelf 
 nodig om vol te zijn, wat ik nodig heb is vooral: weinig. 

 

 Er is te weinig weinig. De vergevingsgezindheid 
 van het niets waarin wij, als we eveneens 

 niets zouden zijn, zouden passen. 
 De lucht is zo blauw als vergeetachtigheid, 

 De lucht is zo blauw als blauwsel waarmee destijds 

 linnen werd gewassen om witter te zijn. 
Uit: Nu, dus 

 

 Medley op accordeon: French café 

 
 Op een recht, zwart kousenbeen – M. Vasalis 
 

 Op een recht, zwart kousenbeen, 
 dunne rokjes opgeheven, 

 dansend in de vroege regen 
 en de tuin voor zich alleen, 

 

 staan twee jonge appelbomen, 
 't witte bloed omhooggestegen, 

 vlinder-hoofden wijd omgeven 
 door hun aller-eerste dromen. 

 

 Met hun smalle voet in 't gras, 
 ingetogener en lomer 

 staan zij later in de zomer 
 na te peinzen hoe het was. 

 
 Voller wordend met de dagen, 

 vastgegroeid in 't ogenblik, 

 bestemd, mijn zustertjes, - als ik - 
 te wortelen, rijpen en vrucht te dragen. 

  

Op een recht, zwart kousenbeen, 
 dunne rokjes opgeheven, 

 dansend in de vroege regen 
 en de tuin voor zich alleen, 

  

 staan twee jonge appelbomen, 
 't witte bloed omhooggestegen, 

  vlinderhoofden wijd omgeven 
 door hun allereerste dromen. 

 
 Met hun smalle voet in 't gras, 

 ingetogener en lomer 

 staan zij later in de zomer 
 na te peinzen hoe het was. 

 
 Voller wordend met de dagen, 

 vastgegroeid in 't ogenblik, 

 bestemd, mijn zustertjes, - als ik - 
 te wortelen, rijpen en vrucht te dragen. 

 

 Berdien Sternberg, rondo russo 

 

 Zomeravond 

 

 Langzaam over het land 

 in de avond de trompet 

 van de andere boerderij. 

 Het praten op de bank 

 sterft uit, de witte roos 

 laat stille bladeren vallen. 

 Het kind, te bed gebracht, 

 slaapt niet, achter het hart 

 der luiken luistert het. 

 

 Ida Gerhardt (1905-1997) 

 uit: De hovenier (1961) 

 

  

 


