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Dichter bij het licht 
Voorganger: Ds. Marthe de Vries 

Organist: J. Jacobi 

 

ORGELSPEL 

OPENINGSLIED 216 

 

VOTUM EN GROET  

ANTWOORDLIED:   Tot U, Heer, is ons hart gericht; 

Hier zijn wij, open voor Uw licht. 

Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd; 

Kom tot ons, Eeuw'ge in de tijd. 

Amen 

 
Gedichten van Hans Andreus 

 

Of hoe dat heet       De val 

 

Gelukkig dat       De val  

het licht bestaat       uit het lichaam 

en de angst 

en dat het met        omdat het licht     

me doet en praat       niet houdt. 

 

en dat ik weet        Uit: Klein boek om het licht heen,1964 

dat ik er vandaan  

 

kom, van het licht  

of hoe dat heet.  

 

Uit: Holte van licht, 1975 

 

Muziek: voor een dag van morgen 

 

Voor een dag van morgen 

Wanneer ik morgen doodga, 

vertel dan aan de bomen 

hoeveel ik van je hield. 

Vertel het aan de wind, 

die in de bomen klimt 

of uit de takken valt, 

hoeveel ik van je hield. 

Vertel het aan een kind 

dat jong genoeg is om het te begrijpen. 

Vertel het aan een dier, 

misschien alleen door het aan te kijken. 

Vertel het aan de huizen van steen, 

vertel het aan de stad 

hoe lief ik je had. 

 

Maar zeg het aan geen mens,  

ze zouden je niet geloven.  

Ze zouden niet willen geloven dat 

alleen maar een man  

alleen maar een vrouw  

dat een mens een mens zo liefhad  



als ik jou.  

 

Uit: Al ben ik een reiziger, 1959 

 

Resonantieruimte      De lege kamer blijft de lege kamer  

 

Maar nee, woorden,      De lege kamer blijft de lege kamer  

deze woorden zijn niet      Alleen ikzelf er in en niemand opent 

de deur, geen vrouw of vriend, geen vreemde. 

in de eerste plaats      Ik heb dit eerder meegemaakt maar nu 

om iets mee vast te leggen –     ben ik al zoveel jaren ouder 

en valt het zoveel moeilijker te geloven 

ik zou iets in ze vrij willen maken:    dat dit weer overgaat, dat ik zal lopen 

misschien niet vrij van deze zieke man maar toch 

de resonantieruimte      weer in het licht waarvan ik heb gehouden. 

voor het licht 

 

Uit: De Holte van licht, 1976.     Uit: Om de mond van het licht, 1973 

 

Laatste gedicht  

Dit wordt het laatste gedicht wat ik schrijf,  

nu het met mijn leven bijna is gedaan,  

de scheppingsdrift me ook wat is vergaan  

met letterlijk de kanker in mijn lijf,  

 

en, Heer (ik spreek je toch maar weer zo aan,  

ofschoon ik me nauwelijks daar iets bij voorstel,  

maar ik praat liever tegen iemand aan  

dan in de ruimte en zo is dit wel  

 

de makkelijkste manier om wat te zeggen),-  

hoe moet het nu, waar blijf ik met dat licht  

van mij, van jou, wanneer het vallen, weg in  

 

het onverhoeds onnoemelijke begint ?  

Of is het dat jij me er een onverdicht  

woord dat niet uitgesproken hoeft voor vindt ? 

Uit: Laatste gedichten, 1977 

 

LIED 834 

 

BIJBELLEZING: :  Genesis 1: 1-5 

Johannes 1: 1-5 

   Johannes 9 

LIED 601 

OVERDENKING 

ORGELSPEL 

STILTE 

 

VOORBEDEN, ONZE VADER 

 

MEDEDELINGEN 

 

COLLECTE tijdens het voorspel van het slotlied 

SLOTLIED (de gemeente gaat staan):  lied 695 

 

ZEGEN, GEZONGEN AMEN 

ORGELSPEL 

 



De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: 

• De Remonstrantse Gemeente Den Haag 

• World Experience (schoon drinkwater voor een sloppenwijk in Manilla) 

 

Activiteiten komende week: 

- Dinsdag 16 mei, 20.00 uur: Kennismaken met de remonstranten – Onderweg naar Pinksteren,  

o.l.v. ds Antje van der Hoek 

- Zaterdag 20 mei, 16.00-17.30 uur: Uytenbogaertlezing door Joost Röselaers,‘Mijn eerste 100 dagen’, 

toegang € 5,- 


