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Welkom
Bemoediging: v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van zijn handen
Zingen (staande): Lied 8a: 1, 2, 3 en 6
Bij wijze van Kyrië, gedicht: ‘Ben Ali Libi’
Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord,
staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord,
dus keek ik er met verwondering naar:
Ben Ali Libi. Goochelaar.
Met een lach en een smoes en een goocheldoos
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos,
scharrelde hij de kost bij elkaar:
Ben Ali Libi, de goochelaar.
Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost
dat Nederland nodig moest worden verlost
van het wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar.
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar.
Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt,
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt.
Er stond al een overvalwagen klaar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.
In 't concentratiekamp heeft hij misschien
zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien
met een lach en een smoes, een misleidend gebaar,
Ben Ali Libi, de goochelaar.

En altijd als ik een schreeuwer zie
met een alternatief voor de democratie,
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.
Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel,
hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.
(uit: Ze zeggen dat de aarde draait)
Zingen: lied: Heer herinner u de namen

1 Heer, herinner u de namen
van hen, die gestorven zijn
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hen toebereid.
2 Heer, herinner u hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.
3 Heer, hoe teder de gebaren
waarmee gij ons troost en leidt.
Geen begrijpen, geen verklaren
van uw toegenegenheid.
Ga met ons de stille wegen
zit met ons aan tafel aan,

en verenig in uw zegen
ons met wie zijn voorgegaan.
Over de dichter en tekstschrijver Willem Wilmink
Lied ‘Herinnering en droom’ (t: Willem Wilmink, m: Harry Bannink)
Als ik weer eens langs het huis loop
Waar nu andere mensen wonen
Maar waar ik als kind gewoond heb
Word ik twee personen
Want terwijl ik verder wandel
Door de welbekende staten
Is het kind dat ik geweest ben
Met me aan het praten
Over bomen die in ’t donker
Zo koortsachtig gingen leven
Over wat er van ’t verleden
Over is gebleven
Al sinds vele jaren ben ik
In een droom hier langsgekomen
In mijn dromen zelf herken ik
Al die vroegere dromen
In de man zit nog een jongen
En die zal daar altijd blijven
En wie schrijver is geworden
Zal daarover schrijven
Of hij laat om perspectieven
Van het leven aan te tonen
Een ondeugend, grappig meisje
In een dame wonen

Gedicht: ‘God woont in de Fokke Simonsstraat’
Ik hoorde van een zeereerwaarde
en hoogbejaarde dominee:
de Here wou met onze aarde
niet één dag langer meer in zee.
Al zouden wij hem overstelpen
met eredienst en dankgebed
het zou geen ene moer meer helpen:
er werd een punt achter gezet.
Maar zie: daar was diezelfde morgen
zo’n rotjoch in de grote stad
een doodziek duiffie aan ’t verzorgen
dat-ie op straat gevonden had.
“Kristus, wat mot je dan? Wat wil je?
Ja, kijk me maar eens effe an.
Godsallejeisis, beest, wat tril je.
Leg nou toch effe rustig, man.”
Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen,
want Hij kreeg schik in het geval.
Hij spaarde dus de kleine jongen,
de zieke duif en het heelal.
(uit: We zien wel wat het wordt)
Gebed
Lezing uit de Bijbel: Marcus 10: 13-16
13De

mensen probeerden kinderen bij Jezus te brengen om ze door
hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14Toen Jezus
dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij

me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort
toe aan wie is zoals zij. 15Ik verzeker jullie: wie niet als een kind
openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet
binnengaan.’ 16Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door
hun de handen op te leggen.
Zingen: lied 779
Overweging
Zingen: 782
Gedicht: ‘In ’t Nederlands is iemand doodgegaan’
In ’t Nederlands is iemand doodgegaan,
over zijn reis wordt nooit meer iets vernomen.
In het Twents is iemand uit de tijd gekomen,
dus weet je zeker: hij kwam veilig aan.
(uit: Het beloofde land)
Gebeden - Stil gebed - Onze Vader
Inzameling van de gaven
voor de Bakkerij (Leiden)
voor de Kerk
voor kosten voor de erediensten
Zingen (staande): lied 841: 1 en 2
Zegen
g. Amen

Mededelingen:
-

Donderdag 6 februari: Ida Gerhardtlezing door Erik Bolle i.s.m. de
Vrijzinnigen NPB Wassenaar en de Bibliotheek. Aanvang 20.00 uur,
bibliotheek Wassenaar. Tickets: € 7,50 aan de balie of via www.obvw.nl

-

Zondag 9 februari, 10.00 uur gaat voor ds. J. Rinzema (Laren)

-

Zondag 9 februari, KIDSCHURCH, Dorpskerk, 10.00 uur, ds Jilles de
Klerk

-

Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang 10.00 uur.
Ingang onder de toren.

