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Helene Westerik en Maarten Groen    
 

ORGELSPEL - MEDEDELINGEN & AANSTEKEN KAARS 
 

HET LICHT 

 
ZINGEN: Dit is de dag van het licht – lied 20 uit de bundel 

‘Aan jou dit lied’/hw  - melodie: Lof zij de Heer  
 
Dit is de dag van het licht en van lente, nieuw leven, 
en van de wind, van de geest die ons adem zal geven. 

Dit is het uur, waarin wij zingen van vuur, 
ver boven duister ontheven.  

 
Wij vieren ’t feest van het licht in het leven ontstoken, 
de zon van vrede en vrijheid weer zichtbaar ontloken.  

Om op te staan en onze wegen te gaan, 
is deze dag ons gegeven. 

 



INLEIDING op de stilte 

Ruimte waar het licht kan komen, wind kan waaien, adem kan 

stromen. Stilte om te zijn, licht waarin wij samen staan, Geest 

van Leven, raak ons aan, dat wij open gaan. 

DE WIND & ORGELSPEL 

 

ZINGEN: Doe ons leven van de wind – naar lied 24 uit “Aan 

jou dit lied” met wijzigingen hw - melodie: dankt, dankt nu         

allen God 

Doe ons leven van de wind, die waait door alle tijden,                                                                   

die de goede richting vindt, om zielen te bevrijden,                                                                        

die doordringt in het hart, om bij de bron te zijn                                                                  

en uitbreekt in dit lied, als leven van de wind.  

HET PINKSTERVERHAAL 

LUISTEREN: Weet waarvoor je leeft – Roon Staal 

Hier zijn jij en ik, wat doen we hier op aarde, we zien, we horen, 
voelen, op zoek naar normen, waarden. Wie heeft dit gemaakt, 

wat heeft ons ontwaakt? Niet hoe, maar dat de wereld is.  

Refrein: weet waarom je leeft, je bent maar even hier op aarde, 
in een mens, als gedachten van een mens, wat als je niet meer 

bent, wat heb je dan gedaan? Weet waarom je leeft, zie je zelf 
door de ogen van een ander. Durf het aan weids te zijn. Je 

zweeft door tijd en ruimte heen.  

Hoe bestaat het toch, ik voel een zon, zie bomen, hoe lang duurt 
dit nog, de dagen lijken dromen. Als ik je lief heb en in je ogen 

kijk, wat is er dan toch dat mij raakt? Refrein. 

WAT ONS BEWEEGT & ORGELSPEL  

 

BIDDEN & ORGELSPEL 



ZINGEN: Leven is van zeven dagen – Zangen van Zoeken en 

Zien, lied 25 – melodie: The Rose  

Leven is van zeven dagen, lief en leed, verdriet en licht, 

stappen zetten, wegen wagen, met een toekomst in het zicht.  

Dat wij doorgaan onze wegen, dat wij voortgaan dag en uur, 

dat wij doorgaan onze wegen, dat wij voortgaan dag en uur.  

 

Broeder zon met al zijn stralen, die ons van de nacht bevrijdt, 

moge schijnen op de aarde, elke plaats en elke tijd.  

Geve elke mens zijn waarde: zonne van gerechtigheid, 

geve elke mens zijn waarde: zonne van gerechtigheid.  

 

COLLECTE 

 

AFSLUITING  

 

ZINGEN: Uit vuur en ijzer – NPB-bundel - H2 

 

 

 
 
 



 
Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, -gezocht, gekend, verloren 
om avond en morgenland, om hier te zijn en overkant, 

om hand in een andr’e hand, om niet te zijn verloren.  
 
Om oud en wijd als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn, 

om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander. 
Naar verte die niemand weet, door vuur dat mensen samen-
smeedt, om leven in lief en leed gaan mensen tot elkander.  

 

ZEGEN & DOVEN KAARSEN  
 
 
De 1e collecte is voor Vrijzinnig Assen. 

De 2e collecte is voor het Maatjesproject Humanitas. 
  

U kunt uw bijdrage voor de collectedoelen, behalve in de col-
lectezak, ook overmaken op bankrekening         

NL39 INGB 0000823139 van VVP Assen, met vermelding van 
de bestemming. 
  

De bloemen van deze zondag gaan naar Lily Masman 
 

Wilt u meer informatie over Vrijzinnig Assen, kijkt u dan eens 
op de website www.vrijzinnig.nl/assen. 

http://www.vrijzinnig.nl/assen

