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Dagthema: Horen 
 

Overweging 9 augustus – Bert van der Meer 
 

“Nièt horen is de wereld van Irma.  

Irma Sluis, de doventolk die beroemd is geworden in Coronatijd,  

dankzij o.a. het ‘hamsteren’.  

Dat hebben we nu dus geregeld. Spraak wordt vertaald, althans, bij het journaal.  

Maar horen omvat zoveel méér geluid dan alleen spreken …” 
 

Eerste lezing: De zes helpers – Gebr. Grimm 

Tweede lezing: Ze zat daar rechtop - Herman Gorter 

 

 

Opening 

Bloemen en muziek  
eliZe Augustinus, juli 2020 

 

Het hart zwelt open 

in snaren 

van verlangen 

als een stortvloed 
 

uit de rode hemel 

hoorbaar de toekomstige gezangen 
 

in de nacht van smart en rouw 
 

Och, het zijn de 

ontroerende innige 

klanken de aanzwellende muziek 
 

puur geluk in de eenzaamheid van dit heelal 

dat ons 
 

teistert met zijn 

dictatoriale gloed 

waar ik Uw stem hoor 
 

fluisteren in de hoge vloeiende taal 

van bloemen muziek 

 

Lied: De Verzoening  Tekst en muziek: Frank Boeijen 

Het was een onbekende weg die ik heb afgelegd, 

naar het licht op zoek naar het donker. 

Verlangen naar verlangen, uit dat harnas van spijt, 

jaloezie en belangen. 
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Onderweg spuwden stuurlui aan wal hun gal, 

ze hebben nooit iets bereikt, ik bleef eigenwijs. 

 

En toen, toen zag ik jou, 

je bent zoveel voor me geweest, 

een moeder, een dochter, de mooiste vrouw. 

Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet, 

won mijn twijfel van ons geluk maar vanavond ben ik hier terug, 

en ik vraag je... 
 

Heb me lief, heb me lief, heb dit lichaam lief. 

Bemin mij, bevrijd mij van het duister in mijn hoofd, 

mijn straat loopt hier dood. 
 

Wat achtervolgde mij hier naar toe, 

was het de prijs van de roem, 

of het verlangen voor één nacht iemand te vertrouwen. 

Of was het die hyena, die jakhals, die wacht tot ik neerval 

en waarvan ik dacht dat het een vriend was. 
 

Maar zijn wij samen niet sterker dan alles wat mij bedreigt, 

ik sta klaar voor de strijd, met als wapen de waarheid, 

en dat is 
 

Heb me lief, heb me lief, heb dit lichaam lief. 

Bemin mij, bevrijd mij van dat gevoel van schuld, 

verraad mij met een kus 
 

Heb me lief, heb me lief, ik weet meer vragen kan ik niet. 

Wij verzoenen ons vannacht, 

bemin mij, streel mij, heel mij, heb me lief 

 

Welkom en inleiding 

Welkom in deze dienst, alweer de één na laatste in de zomerserie. 

Een speciaal welkom aan Tom de Jong, die in deze dienst vier liederen zal laten horen. En aan 

Marc Zandbergen, die de iPad bedient.  

Huidhonger 

Aanrakingsverlangen, of huidhonger. Daar hebben veel mensen last van in deze Coronatijd. We 

verlangen naar een knuffel, om vastgehouden te worden. We missen in de anderhalve meter 

samenleving het contact dat we nodig hebben om hechte verbinding te maken met elkaar. We 

hebben het nodig geraakt te worden, om ons gekend te weten in het diepste wezen van ons 

bestaan. 

En nu we elkaar minder kunnen aanraken, gaan we deze zomer al onze zinnen onderzoeken. We 

hebben 7 zintuigen om ons geraakt te kunnen voelen door het leven, door God en door elkaar. We 

oefenen om ons in deze zintuigen te kunnen laten raken en bewaren daarbij het evenwicht in 

onszelf. 
 

Tom de Jong staat hier dankzij Francesca van de Blije Buren. Dat zal ik even toelichten, want dat is 

een mooi verhaal. Francesca is, zoals jullie weten is zij drie weken geleden overleden tĳdens een 
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hartoperatie. Zĳ was een van de drĳvende krachten achter de Blĳe Buren. Toen onze Jan Meĳer en 

Liesbeth dat hoorden, hebben ze, in overleg met het bestuur van de Duif, de wake voor haar hier 

in de Duif georganiseerd. De kist stond hier in de Duif, witte balonnen eromheen, Jan heeft 

gesproken en Tom de Jong heeft gezongen. Ik was daar niet bĳ, Wĳ als Duif hadden toen een Zoom 

viering met Diana Vernooij. Diana heeft Francesca en het samenzĳn in de Duif wel genoemd in 

haar viering. 

De vrijdag erna is Francesca begraven op Zorgvlied, die prachtige begraafplaats langs de Amstel. 

De zondag daarna deed Jan Meijer hier in de Duif de dienst. Daar waren verschillende blije Buren, 

waaronder Peter en ook Dominique Erling, die mĳ vroeg of wij nog wel eens behoefte hebben aan 

live muziek. Dat beaamde ik. Ze vertelde dat ze Tom de Jong goed kent, die veel zingt van Ramses 

Shaffy. Ik was meteen enthousiast. 

Tom de Jong 

Enfin, Tom is hier geweest in de Duif. Ik heb hem verteld over de Duif, hij heeft voor me gezongen, 

hij vertelde dat hij ernaar uitziet om hier te zingen.  

Tom is acteur, stemacteur, trainingsacteur en zanger. Hij is gewend emotie over te brengen met 

zijn gestalte, zijn bewegingen, dus alleen al daarom hoort hij hier in deze viering thuis. 

Zijn stem is zo donker als scharlaken, soms raspend als het plukken van een contrabas, soms hees 

als een glijdende strijkstok langs een viool, soms zacht en zoet als honing. Dus ik ben heel blij dat 

hij er is en voor ons gaat zingen. 

Dan over het thema van vandaag: horen: Het was niet eenvoudig iets te vinden dat alleen over 

horen ging, niet op internet, niet in de Bijbel, al begint Genesis nog met “In het begin was de aarde 

woest en leeg. Gods Geest zweefde over de wateren. God sprak laat er licht zijn.” – toen dacht ik: 

nog vóórdat er licht was, voordat we iets konden zien, was er geluid, een stem. Maar verder heb ik 

bijna niets kunnen vinden. 

Sprookje 

En toen ging er mij een licht op, of, zoals het lied gaat, 'ik herinnerde mĳ een verhaal".. -dat ging 

over de zes dienaren van wie er eentje zó goed kan horen dat hĳ gras kon horen groeien - een 

sprookje, dat we dus ook gaan lezen. 

En verder: poëzie. We begonnen deze viering al met een stuk poëzie, een gedicht van elite 

Augustinus van 13 juli 2020, heel recent dus. Zo direct lezen we een gedicht van Andrea Voigt over 

de zintuigen waar ik de geluiden die ze beschrijft ook meteen kon horen. 

Vlak voor de overweging lezen we een gedicht van Herman Gorter, begin 20e eeuw. Als ik poëzie 

lees die me aanspreekt, is het net of ik stop met lezen en begin te ervaren. Gedichten zijn 

gecondenseerde ervaringen. In welk woord, elke wending, elke lege regel ligt zoveel kracht en 

ruimte dat je haast wel móet meegaan in de beweging van het gedicht. 

De liederen die Tom in deze viering zingt gaan zonder uitzondering over de weg van eenzaamheid 

naar samen. Daarom passen ze zo goed bij het thema van vandaag.  

In de overweging ga ik jullie vertellen over de wereld van het horen, over de gedichten van deze 

viering, over de liederen. Hoe dat bij elkaar past. En hoe we hiermee rijkere mensen kunnen 

worden die met andere delen, zodat we met ons geluid nader kunnen komen tot onze medemens. 

Ik wens ons een goede dienst 

 

  

https://www.deduif.net/


 

 

   pag. 4 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

 

De tuin der zintuigen  Andrea Voigt, uit: ‘De tempel van Saturnus’, 2004 

Hoor je het ruisen van de vroege cyclamen 

het klapperen van de vleugels van de vliegen 

het vallen van de overrijpe pruimen in het gras 
 

het zingen van de wind? 

ruik je de geur van natte hagen in de doolhof 

de geur van neergeregend stof 

het kruidige basilicum, de selderij 

het luie parfum van lavendel? 
 

voel je de champagneblaadjes van de rozen 

de stekels in je vingers, de druppels over je rug 

voel je de beweging in de lucht 

het ruwe hout van de hekken? 
 

proef je in de tuin der zintuigen mijn huid 

proef je mijn lippen, mijn handen op je lichaam 

het fluweel van vlindervleugels op je tong 

de stroeve rode peren en rabarber, de modder, het graniet? 
 

zie je mij, zie je de fontein en het kasteel? 

het wildebloemenveld en alles wat er is? zie je 

jou en mij, en met je hoofd ver achterover: 

de takken van de pruimenbomen tegen de blauwe lucht? 

 

Lied: Het is stil in Amsterdam  Tekst en muziek Ramses Shaffy 
 

Het is stil in Amsterdam 

De mensen zijn gaan slapen 

De auto's en de fietsen 

Zijn levenloze dingen 

De stad behoort nu nog 

Aan een paar enkelingen zoals ik 
 

Die houden van verlaten straten 

Om zomaar hardop 

In jezelf te kunnen praten 

Om zomaar hardop te kunnen zingen 

Want de auto's en de fietsen 

Zijn levenloze dingen 
 

Als de mensen zijn gaan slapen 

't Is zo stil in Amsterdam 

En godzijdank niemand 

Die ik tegenkwam 
 

't Is stil in Amsterdam 

De mensen zijn gaan slapen 

Ik steek een sigaret op 

En kijk naar het water 
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En denk over mezelf 

En denk over later 
 

Ik kijk naar de wolken 

Die overdrijven 

Ik ben dan zo bang 

Dat de eenzaamheid zal blijven 

Dat ik altijd zo zal lopen 

Op onmogelijke uren 

Dat ik eraan zal wennen 

Dat dit zal blijven duren 

Als de mensen zijn gaan slapen 

't Is zo stil in Amsterdam 

Ik wou 

Dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam 

 

Eerste lezing: De zes helpers  Sprookje van gebroeders Grimm 

Vele jaren geleden leefde er eens een oude koningin, en dat was een tovenares; maar haar dochter 

was het mooiste meisje onder de zon. Maar het oude mens dacht nergens anders aan, dan hoe ze 

de mensen in hun verderf kon lokken, en als er een vrijer kwam opdagen, dan zei ze: wie haar 

dochter wilde hebben, moest eerst een raadsel oplossen, of hij moest sterven. Velen werden 

verblind door de schoonheid van het meisje en ze waagden de kans, maar ze konden het nooit 

oplossen, wat de oude vrouw hun voorlegde, en dan bestond er geen genade: ze moesten knielen, 

en dan werd hun 't hoofd afgeslagen.  
 

Nu was er een prins, die had ook gehoord hoe zeldzaam mooi de prinses was. Hij zei tegen zijn vader:  

"Laat mij er heengaan, ik wil naar haar hand dingen." - "Nee," antwoordde de koning, "nooit laat ik 

je gaan, want je loopt de dood tegemoet." Toen ging de zoon in bed liggen en hij werd doodziek en 

zo lag hij zeven jaar lang, en geen dokter kon hem genezen. Toen de vader zag, dat er geen hoop 

meer was, zei hij diepbedroefd tegen hem: "Ga er dan maar heen en beproef je geluk; want ik kan 

je toch niet helpen." Zodra de zoon dat hoorde, stond hij van zijn ziekbed op, werd weer gezond en 

vrolijk maakte hij zich klaar voor de reis. 
 

(…) Na een poos vonden ze wéér iemand, en die lag op de grond met zijn oor op het gras. De prins 

vroeg: "Wat doe je daar?" - "Ik luister!" zei de man. "Waar luister je zo ingespannen naar?" - "Ik 

luister naar wat er in de wereld gebeurt, want er is niets, dat mijn oor niet horen kan. Ik kan zelfs 

het gras horen groeien." De prins vroeg: "Zeg eens, wat hoor je dan aan het hof van de oude 

koningin, die zo'n mooie dochter heeft?" Hij antwoordde: "Ik hoorde het zwaard suizen, dat een 

vrijer 't hoofd afslaat." De prins zei: "Jou kan ik gebruiken: kom maar mee!" 

 

Tweede lezing: Ze zat daar rechtop Herman Gorter, Verzamelde Lyriek tot 1905  
 

Ze zat daar rechtop en keek, 

de ogen op éne streek. 

Stil licht school daarin, 

een lach- of een schreibegin. 
 

Haar handen en haar gezicht 

waren in de kamer licht, 
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haar ogen lichtten naar voren – 

de stilte deed ruisen horen. 
 

Ik wachtte of ’t spreken begon, 

langzaam aan ze begon 

woorden stil na elkander 

als kindergewandel. 
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Overweging 

Niet horen is de wereld van Irma. Irma Sluis, de doventolk die beroemd is geworden in 

Coronatijd, dankzij o.a. het ‘hamsteren’. Dat hebben we nu dus geregeld. Spraak wordt 

vertaald, althans, bij het journaal. Maar horen omvat zoveel méér geluid dan alleen 

spreken… 

In de film ‘children of a lesser God’ – kinderen van een mindere God, speelt William Hurt een 

prachtige rol als leraar op een blinden-instituut. Hij krijgt iets met een bloedmooie leerling. 

En als ze samen zijn en hij luistert naar klassieke muziek vraagt zij hem om de muziek aan 

haar te laten zien. Dat is een ontroerende scène, want je kijkt naar twee verliefde mensen 

die hun wereld voor elkaar openen. En hij doet dus een poging. Hij gaat staan, doet zijn ogen 

dicht, maakt gebaren, beweegt, als een blinde danser beweegt hij door de ruimte, maar 

uiteindelijk zegt hij: het lukt niet, ik kan het niet uitbeelden, het is teveel… 

Rijke gewaarwording 

De wereld van geluid, muziek, gesprekken is zó rijk… je kunt in een telefoongesprek, waarbij 

je élk fysiek en optisch contact mist, zaken gewaar worden als emoties, door een zucht die 

iemand slaakt, doordat ze slecht te verstaan zijn merk je dat ze de telefoon overpakken, 

tegen hun oor drukken. Doordat ze niet reageren op wat je zegt weet je dat ze afgeleid zijn. 

En dan hebben we het alleen nog maar over een gesprek. 

In een lied zitten zóveel lagen. Ik moet een lied ook een aantal keren horen om ze allemaal 

te horen. En een goed lied wordt dan elke keer beter. De eerste keer luister ik naar de 

'sound’, een beetje het algemene beeld, of het liedje leuk is, onderhoudend, duister, 

interessant, uitbundig, ritmisch. De tweede en derde keer luister ik naar de melodielijn, de 

akoorden, en maak ik een begin met het uittekenen van het verhaal langs de emoties van de 

akkoorden. Want dat zijn ze, akoorden. De pijlers van muziek. Een akkoord heeft voor mij 

persoonlijkheid, een gezicht, een emotie. 

Diepgang 

De vierde keer dat ik een lied beluister, luister ik heel goed naar de tekst die het verhaal 

vertelt. En ook hoe dat past op het bouwwerk dat daar door de melodie en akkoorden onder 

is gecomponeerd. Hoe goed dat bij elkaar past. 

Zoals ik zei, zo wordt een lied steeds beter als je er meer naar luistert. Al zijn er natuurlijk 

ook liedjes die niet zoveel lagen hebben. Dan kunnen ze nog steeds leuk zijn om naar te 

luisteren of op te dansen, maar hebben niet de diepgang die sommige luisterliedjes wél voor 

mij hebben.  

Je hoort het, voor mij is er een wereld besloten in liedjes, met name verhaalliedjes.Als je dat 

rijke luisteren naar muziek kunt delen met vrienden merk je dat die rijkdom groeit. Dat 

soort rijkdom wordt méér als je deelt. 

Dat geldt niet alleen voor het luisteren naar muziek, ook het beoefenen telt mee. Als ik sta 

te zingen– op dit moment dankzij Corona voor mij máánden geleden – dan ben ik, behalve 

met het technisch juist en zuiver samenzingen óók bezig om met het zingen mijn intenties 

mee te geven. Zoals ik bij het uitspreken van een zin ook [langzaam uitgesproken] mijn 

verveling kan laten blijken, of juist [fris en spits uitgesproken] mijn enthousiasme of 

[expressief uitgesproken] mijn medeleven of compassie. 
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Ik had jullie beloofd dat ik de gedichten, verhaal en liederen van deze viering zou duiden. 

Laten we daarmee beginnen! Het verhaal van de zes dienaren, het sprookje, gaat erover dat 

je door scherpzinnig te zijn kwade krachten kunt overwinnen. Een mooi verhaal, een goede 

les, alleen in de praktijk niet altijd waar of haalbaar… 

Bloemen muziek 

Het eerste gedicht, “Bloemen muziek” van eliZe Augustinus. Pak het er even bij. 

Het begint met een verlangen dat opkomt uit het hart. Dan zijn er gezangen uit de rode 

hemel. Rood kan betekenen bloed. Of rood als het einde van de dag, symbool voor 

levenseinde. 

Dan “in de nacht van smart en rouw” – het gaat inderdaad om verlies. 

Ze zegt ‘Och, het zijn de – ontroerende innige – klanken de aanzwellende muziek’ nieuwe 

strofe “puur geluk in de eenzaamheid van het heelal dat ons “ 

Teistert met zijn dictatoriale gloed – dat gaat volgens mij over Corona. Of autoritaire leiders. 

Of de eindigheid van het leven. Kiest u maar. 

‘Waar ik Uw stem hoor – fluisteren in de hoge vloeiende taal – van bloemen muziek’ – dat is 

de streling die de muziek brengt. Ze zegt ‘bloemen muziek’ om duidelijk te maken dat het 

schoonheid is, de muziek, en ‘hoog en vloeiende taal’. 

Dit gedicht maakt duidelijk dat er muziek is die het hart kan openen en ons kan troosten in 

tijden van verlies en rouw. 

Tuin der zintuigen 

Dan het tweede gedicht, de tuin der zintuigen. De strofe die gaat over het horen gaat “Hoor 

je het ruisen van de vroege cyclamen – het klapperen van de vleugels van de vliegen – het 

vallen van de overrijpe pruimen in het gras”. Die laatste hoorde ik direct. Net als het vallen 

van een appel uit een boom. Je ziet hem vallen, je hoort het pas als ie al op de grond is. Ik 

heb wel eens onder een kastanjeboom gelegen, eind september, om te zien dat kastanjes uit 

de boom kwamen vallen. Boeiend! Het ruisen van vroege cyclamen – dat is een plant, dat 

heb ik opgezocht – is een geluid dat de bladeren voortbrengen. Dat is dus geen stem, muziek 

of zo, dat die plant bewust voortbrengt. Die plant heeft geen oren. Het geluid is er. 

Een vlieg maakt ook geen geluid met zijn mond. Dat zoemen komt door het bewegen van zijn 

vleugels. Een hoger geluid betekent dat ie heftiger beweegt. Een vlieg is doof, tenminste de 

meeste vliegen. 

Dit gedicht reikt je aan je bewust te zijn van je zintuigen, door je voorstellingen van geluid 

aan te reiken die we allemaal wel kennen. Al vindt ik cyclamen dan wel weer een beetje uit 

de hoogte, trouwens. Er had ook gewoon ‘gras’ kunnen staan, of ‘graan’. Dat ruist ook 😉. 

Ze zat daar rechtop 

Het laatste gedicht van Herman Gorter is eigenlijk een schilderij in woorden. Een meisje, of 

vrouw, zit stil. Hij beschrijft haar. Ze zit rechtop en keek (‘ene streek’) en stil licht school in 

de blik, een lach- of schreibegin. Dat maakt het heel spannend. Hij beschrijft de emotie die 

hij in haar houding ziet. 

Dan ‘haar handen en haar gezicht – waren in de kamer licht’ – ik denk “oh, gelukkig, ze gaat 

niet huilen”. Haar handen zijn dus ook zichtbaar. Ze zit zo (doet voor). “Haar ogen lichtten 

naar voren – de stilte deed ruisen horen” – hij maakt het nóg spannender, dit is een 

cliffhanger. Ze kijkt je niet aan, maar ze kijkt vooruit, het is stil. 
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Dan: “ik wachtte of ’t spreken begon, langzaam aan ze begon – woorden stil na elkander – als 

kindergewandel”. En ook dit is nog steeds spannend, want we hebben nog geen idee wat ze 

nou zegt. “Woorden stil na elkander” – dat kan dus betekenen een zinnetje zoals “ik ging … 

net even… naar de bakker… brood halen” want hij schrijft ‘als kindergewandel’, dus dat duidt 

niet op een zware boodschap. 

Zo hebben we drie gedichten. De tweede appelleert aan ons gevoel van geluid, de 

openingstekst maakt duidelijk dat geluid, gezang, kan troosten. En het derde schildert een 

schilderij. 

Vier liederen 

Dan de liederen. De verzoening van Frank Boeijen, jou vast bekend, gaat over een 

uitgesproken verlangen om vastgehouden te worden, liefgehad, door iemand die al veel 

voor je heeft betekend. Van wie je was afgedwaald. En je zingt, smeekt, opnieuw te worden 

liefgehad. Je wilt thuiskomen. 

In het volgende lied was het stil in Amsterdam, die begint als een geuzenlied voor de mensen 

die ’s-nachts over straat lopen. En eindigt in de eenzaamheid die je óók kunt voelen als je 

daar ’s-nachts loopt. 

Straks zingt Tom nog ‘ik drink’- op de plek waar we normaal brood en wijn delen, en dat is 

niet toevallig. Hij zingt ‘ik drink’ maar doe maar of het over jouzelf gaat. Want hier in de Duif 

drinken we niet alleen. En dat is ook waar het lied eindigt. Het eindigt met “en jij die mij 

verdedigd had” – met wie je je dus verbonden voelt. In het lied is dat de vrouw die aan het 

begin naar boven is gegaan. Maar het geldt natuurlijk voor iedereen met wie je je hebt 

verbonden in je leven. Door die persoon te spreken, hier in de Duif, of op straat. Op je werk, 

in je familie, bij je sportvereniging. Met iedereen met wie jij je hebt verbonden heb je, 

overdrachtelijk, gedronken. Ben je samen geweest. 

En we sluiten af met ‘Zing vecht huil bid, lach werk en bewonder’ – een oproep voor iedereen 

die alleen is ‘moet nu weten, we zijn allemaal samen’. We mogen niet meezingen, maar dit 

lied roept schreeuwt erom om meegezongen te worden. Maar dat doen we maar niet. Want 

dan mogen wij ook geen diensten meer met publiek doen, net als bij Feijenoord waar het 

publiek ging meezingen. 

Dat lied is hét lied van deze viering, omdat het bezingt dat we allemaal samen kunnen zijn, 

samen kunnen komen, samen het leven te delen, zoals we dat gewend zijn hier in de Duif, in 

onze levens, waar dat ook is ter wereld… 

En dan kan ik alleen nog maar toevoegen: moge het zo zijn. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de Eeuwige. 

Ik geloof dat ik op Hem mag lijken. 

Ik geloof in Jezus,  

die voor ons geboren, gestorven en verrezen is. 

Ik geloof in de bemoedigende kracht van Zijn voorbeeld. 

Ik geloof in Zijn altijd aanwezige goedheid voor mij. 

Hij houdt mij staande met de handen van anderen, 

die mij troosten, steunen en bijstaan. 
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Ik geloof dat ik Zijn verhaal altijd door kan vertellen. 

Ik geloof dat er ook altijd mensen zullen zijn, 

die naar dat verhaal willen luisteren. 

Ik geloof ook, dat de kracht van dit verhaal mensen 

bij elkaar brengt en leert inzien wat echte vrijheid is. 

Ik geloof dat Jezus' leven zinvol is geweest, 

dat zijn voorbeeld zal inspireren in dit  

en het toekomstige leven dat is toegezegd. 

Ik geloof in de gemeenschap 

die dit geloof wáár probeert te maken. 

Samen met Hem en met allen van goede wil 

geloof ik in de waarde van mijn leven.  

Amen. 
 

 

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 

 

Voorbeden 

Vandaag wil ik bidden voor Francesca Emma, penningmeester bij de Blije Buren, die pas is 

overleden. Ze is hier vaak geweest en heeft zoveel betekend voor de Blije Buren, mensen aan 

de rand van onze samenleving.  
 

Ik wil bidden voor alle mensen die niet kunnen horen, die dat gedeelte van mens-zijn 

moeten missen. Dat wij in gebaren onze woorden, intenties en gevoelens aan hen kunnen 

uitdrukken.  
 

Ik wil bidden voor alle mensen die eenzaam zijn, al dan niet door Corona. Dat wij, gesterkt 

door de gedachten uit deze viering, hen met onze stem kunnen aanraken. 
 

Ik wil bidden voor de wereld, dat dit geluid van samen, mag klinken, van Amsterdam tot 

Tokio en terug. En mensen dichter bij elkaar brengt, waar we allemáál beter van worden. 

Mensen, het kan, als we het willen. 

 

Lied: Ik drink 

Oorspronkelijk: “La chanson de Paul”, Alain Goraguer & Jean-Loup Dabadie | vertaling Boudewijn Spitzen, in 

Nederland gezongen door Ramses Shaffy 
 

Doe het licht alvast maar uit 

Ga naar boven toe en sluit 

Je ogen toe en slaap 

Ik blijf beneden en verzink 

In mijn verleden en ik drink 

Op wat ooit was... Ja, ik beloof je niet te veel 

Ik hou van je en slaap nu maar 

Ik drink op elke vrouw die mij niet mag 

Op ieder kind dat ik niet had 

En jij die mij zo lang bezat 

Ik drink op ieder huis dat ik verliet 

Op elke vriend die mij verried 

En jij die mij toch binnenliet 
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Toen die nacht 

Vlak voor de bioscoop 

Het regende en goot 

Langs de stille gracht 

Ik voer daar in mijn boot 

En toen heel onverwacht 

Stond jij daar stil en lachte 

En ik zie nog je mond 

Je lippen waren rond 

Je rode lippen rond 
 

Ik drink 

Gelukkig word ik niet gauw dronken 

Slaap... ik zie de jaren lonken 

Vannacht schrijf ik een boek 

Ik zie de beelden die ik zoek 

Je krijgt pas laat een overwicht 

Pas tegen 't vallen van de nacht 

Het einde van het licht 
 

Slaap maar, wees alleen 

Slaap maar door mijn leven heen 

Ik drink op elke ongeschreven brief 

Op elke schoft, elk negatief 

Op elk vergeefs 'ik heb je lief' 

Ik drink op de gedachte die ik had 

Op de gevolgen die 'k vergat 

En jij die mij verdedigd had 
 

Toen die dag 

Waarop jij zacht in dat café 

Vroeg: Mag ik met je mee 

En ik die niets verstond 

Ik was wat in de war 

Mijn ogen stonden star 

Maar jij keek daar doorheen 

En jij begreep meteen 

Daar zit iemand alleen 
 

Ik drink op het gevecht van jou en mij 

Op het gevloek en het gevrij 

En op het keren van het tij 

Ik drink op elke dag die is geweest 

Op elke lach op ieder feest 

En jij die toevallig leest 

Ik drink op elke vrouw die mij niet zag 

Op ieder kind dat ik niet had 

En jij die mij toch wel bezat 

En jij die mij verdedigd had 
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Mededelingen 

Op 6 september a.s. is er een Vergadering van Aangeslotenen.  

Daar staat op het programma de manier waarop we verder gaan met onze vieringen.  

Volg hiervoor de mededelingen - in De Duif of via Zoom - op de website . 

We hebben de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan met Zoom-vieringen.  

In eerste instantie noodgedwongen, maar ook door sommigen verwelkomd, die anders niet 

in de Duif konden zijn. Sommigen die bléven komen.  

Zoom biedt mogelijkheden om op een andere manier kerk te zijn. Met filmpjes en voorbeden 

en vanuit je huiskamer.  
 

Vandaag zijn we hier in onze vertrouwde Duif, in deze prachtige ruimte, bij elkaar. Maar 

Marc bedient wel een iPad, zodat we de dienst straks óók op internet kunnen zetten voor 

mensen die het graag op die manier willen zien. 

Daarover gaat die vergadering op zondag 6 september, direct ná de viering, die overigens 

zowel via Zoom als hier in de Duif te volgen zal zijn. 
 

Volgende week is op Zoom de laatste viering in de Zomerserie, met Marc van der Giessen, 

met het thema 'evenwicht'. 

 

Zegenbede 

Aan het einde van deze viering wil ik de Zegen vragen voor jou en al je dierbaren, met deze 

woorden:  

- De Eeuwige zij voor je om je de weg te wijzen 

- De Eeuwige zij achter je om je in de armen te sluiten en je te beschermen tegen gevaar 

- De Eeuwige zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen 

- De Eeuwige zij in je om je te troosten als je verdriet hebt 

- Hij omgeve je als een beschermende muur als anderen over je heen vallen 

- De eeuwige zij boven je om je te zegenen 
 

Zo zegene je de Eeuwige vandaag en alle dagen van je leven. 

 

Slotlied Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en bewonder 
Tekst: Ramses Shaffy | Arrangement: Ruud Bos 
 

Voor degene in z'n schuilhoek achter glas 

Voor degene met de dichtbeslagen ramen 

Voor degene die dacht dat-ie alleen was 

Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
 

Voor degene met 't dichtgeslagen boek 

Voor degene met de snelvergeten namen 

Voor degene met 't vruchteloze zoeken 

Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
 

Refrein 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder (4x) 

Niet zonder ons 
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Voor degene met z'n slapeloze nacht 

Voor degene die 't geluk niet kan beamen 

Voor degene die niets doet, alleen maar wacht 

Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
 

Voor degene met z'n mateloze trots 

op z'n risicoloze hoge toren 

Op z'n risicoloze hoge rots 

Moet nu weten, zo zijn we niet geboren 

Refrein 
 

Voor degene met z'n open gezicht 

Voor degene met 't naakte lichaam 

Voor degene in 't witte licht 

Voor degene die weet, we komen samen 

Refrein 

 

 

De videoregistratie van deze viering is terug te zien op Youtube via de link op de website. 
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