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22 januari 2023, 11.30 uur
Voorganger: Jasper van der Horst 

Muziek: Maarten Groen

Blauwe dagen

Muziek

Woord van welkom

Lied 93 (uit: Zangen van Zoeken en Zien)

Openingswoorden

Lied 93 vers 2
Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat 
stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken 
laat.

Inleiding, stilte, woorden van aandacht

Lied 117d (3x)

Lezing: Mattheus 4: 18-22

Lied 527 (Uit uw hemel zonder grenzen)

Lezing uit ‘Vertroostingen’ van Dirk De 
Wachter



Muziek: L’enfer, Stromae

Ik ben niet alleen in het alleen zijn
Dat doet tenminste iets in mijn hoofd
En als ik telde met hoeveel we zijn; met veel
Alles waar ik ooit aan heb gedacht
Vreemd dat vele anderen dat al hebben gedacht
Maar toch voel ik me helemaal alleen, ineens

Ik had soms gedachten aan zelfdoding
En ik ben daar niet trots op
Soms denken we dat dit de enige manier is
Om ze te laten zwijgen
Die gedachten die me laten leven in een hel
…

Ben ik de enige die de tv heeft
En het voortdurende schuldgevoel
Je moet van gedachten veranderen
Maar niet te veel
Anders begint het weer snel te malen in het 
hoofd
En is het te laat om het te stoppen
Dan zou ik alles willen vergeten
…

Overweging

Muziek: Blauwe dag, versie Marloes Hubers

Lied 665 (uit Zangen van Zoeken en Zien)

 

2 Een kind dat klein en ademloos
nog sluimert in de moederschoot,
totdat het uit zijn slaap verlost,
als mens aan ons gegeven wordt:
zo is het koninkrijk, midden onder ons.

3 Een stem die zonder groot geweld
gerechtigheid en vrede meldt.
De kleinen zullen het verstaan
en samen nieuwe wegen gaan:
zo is het koninkrijk, midden onder ons.

4 Een naam die ons wordt doorgezegd,
Hij die herkend wordt onderweg,
die komt en gaat en komen blijft
tot in het einde van de tijd:
zo is het koninkrijk, midden onder ons.

Gebed: Onze Vader (uit Mattheus 6, vertaling 
NBV21)

Collecte

Lied 419: 1,2

Zegen

Lied 419: 3

Ontmoeting met koffie en thee

Mededelingen

De 1e collecte is voor Vrijzinnig Assen. De 2e collecte is 
voor het vluchtelingenwerk.

Behalve in de collectezak kunt u uw bijdrage voor de 
doelen ook overmaken op de bankrekening van VVP Assen 
NL39INGB0000823139 met vermelding van de 
bestemming.

De bloemen gaan naar <naam verwijderd ivm privacy>.

Wilt u meer informatie over Vrijzinnig Assen, kijkt u dan 
eens op de website www.vrijzinnig.nl/assen.
U kunt ook contact opnemen met de secretaris van de 
Vereniging, Betteke de Groot,  
secretaris@vrijzinnigassen.nl


