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Geraakt en doorleefd - een levenslang onderweg zijn naar eenvoud, verdieping en verstilling 

Muziek 
 

Welkom 
 

Aansteken van de kaarsen 
 

Liedboek 893 “Overal zijt Gij” – couplet 1, 2 en 3 
Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven,  
sprekend nabij, de stilte verwacht U,  
mensen bestaan U, zien en beleven U. 
 

Mensen van vlees, van licht en gesteente,  
hard en van bloed, een vloed niet te stelpen,  
mensen uw volk, uw stad hier op aarde. 
 

Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken. 
Adem ons open, maak ons uw aarde,  
uw nieuwe hemel, vrede op aarde. 
 

Votum en groet 
 

Liedboek 695 “Heer, raak mij aan met uw adem” – couplet 1, 2, 4 en 5 
Heer, raak mij aan met uw adem,  
reik mij uw stralend licht,  
wijs mij nieuwe wegen,  
geef op uw waarheid zicht. 
 

Raak met uw adem mijn onrust  
tot ik de rust hervind. 
Al mijn zonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 

Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan,  
die mijn ogen opent  
voor wie nu naast mij staan. 
 

Heer, raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht. 
Draag ons op uw vleugels,  
zegen ons met uw licht. 
 

Introductie op het thema 
 

Liedboek 789 “Delf mijn gezicht op ...”  
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi 
Wie mij ontmaskert zal mij vinden. 
Ik heb gezichten meer dan twee, 
ogen die tasten in den blinde, 
harten aan angst voor angst ten prooi. 
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Delf mijn gezicht op, maak mij mooi,  
maak mij mooi, maak mij mooi 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.  
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi 
 

Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden 
en zal zichzelf opnieuw verstaan 
en leven bloot en onomwonden, 
aan niets en niemand meer ten prooi. 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi,  
maak mij mooi, maak mij mooi. 
 

1e lezing:  “Is er een kracht die geneest ...” een gedicht van Catharina Visser 
Is er een kracht die geneest? 
Als wij op de bodem van ons kunnen zijn,  
Als wij pijn hebben, ziek zijn,  
of eenzaam door de dagen gaan: 
is er dan een kracht die ons doet opstaan? 
 
Kom mij niet aan met mooie woorden. 
Zeg niet dat lijden een zin heeft, een doel. 
Als de afgrond zich opent en nergens houvast is, 
troost mij dan niet met andermans pijn. 
Kom mij niet aan met schoonheid en zon. 
 
Maar waak met mij in de grot van de smart. 
Begrijp de volle omvang van mijn klacht. 
Kleineer mij niet, laat mij mijn waardigheid. 
Wie weet … … in de nacht tussen jou en mij 
roert zich een kracht die geneest. 
 
Liedboek 707 “Dragende, moederlijke God” – couplet 1, 2 en 3 
Dragende, moederlijke God, 
U baarde mij, ik ben uw kind. 
Schepper die mij de adem geeft, 
U bent mijn zon, mijn weer en wind. 
 
Gevende, moederlijke Zoon, 
U werd een mensenkind als wij, 
U voedde mij met hemels brood 
als levensgraan stierf U voor mij. 
 
Zonnige, moederlijke Geest, 
kus mij nu wakker als het graan, 
dan zal ik groeien in geloof 
tot ik voor U in bloei zal staan. 
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2e lezing: “Mild worden ...” – een gedicht van Karel Staes  
Mild worden is de rijpste groei van de mens.  
Het is zacht worden in je woorden, 
in de klank van je stem en in heel je zijn. 
De blik uit je ogen wordt een warm aanvoelen,  
omdat je in de mensen om je heen jezelf herkent. 
Het heeft niets te maken met zwakheid, het zit veel dieper. 
Het is de kracht die je doet ontwaken en doet leven. 
 

Mensen, die van binnen mild worden, beseffen wie ze zelf zijn.  
Je oordeelt niet meer over anderen. Je ben niet langer hard.  
Je wilt je niet overal laten gelden 
ten koste van je medemensen.  
Je luistert omdat elke andere 
een voortdurend wonder is. 
Je geniet van zon en regen en van heel kleine dingen. 
 

Dikwijls zie je die mildheid bij mensen  
die veel geleden hebben. Zij horen en zien alles anders.  
Wie mild wordt heeft zichzelf overwonnen.  
Een dankbare zucht van bevrijding welt uit je op:  
je houdt van de mensen, 
omdat je geleerd hebt van jezelf te houden.  
Niet zoals je zou willen zijn, maar gewoon zoals je bent. 
 

Liedboek 608 “De steppe zal bloeien” – couplet 1 en 2 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping, 
staan vol water, maar dicht, 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken, 
de steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
 

De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einde der aarde, 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 



Geraakt en doorleefd - een levenslang onderweg zijn naar eenvoud, verdieping en verstilling 

 

Als beken vol water, 
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen, 
als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 

 
“... Geraakt en doorleefd ...”  – overdenking 

 
Muzikaal intermezzo  

 
Gebed en ter afsluiting: “Bron van Zijn” (Jacob Slavenburg) 

 
Gebed 

 
Gezamenlijk uit te spreken 
Bron van Zijn,  
die ik ontmoet in wat mij ontroert 
Ik geef u een naam opdat ik u 
een plaats kan geven in mijn leven 
Bundel uw licht in mij, maak het nuttig. 
Vestig uw rijk van eenheid, uw enig verlangen, 
en handel samen met het onze. 

 
Voed ons dagelijks met brood en inzicht, 
maak de koorden van fouten los die ons 
vastbinden aan het verleden, opdat ook wij  
anderen hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.  

 
Want uit u wordt geboren:  
de al werkzame wil,  
de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait  
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 
Liedboek 419 “Wonen overal ...” coupletten 1, 2 en 3 
Wonen overal nergens thuis 
aarde mijn aarde mijn moedershuis 
vallende sterren de schim van de maan 
mensen die opstaan en leven gaan 
mensen veel geluk. 
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Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan 
mensen veel geluk 

 
Wonen overal even thuis 
aarde mijn hemel mijn vadershuis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan 
mensen veel geluk. 

 
Zegen (staande) 
 

Toelichting bij het voorblad 
 

Voorblad: “Le Dance” van Henri Matisse op 35 paneeltjes 
Het ontstaan van dit mozaïek-schilderij 
Geïnspireerd door de werken van “mural mosaic” wilde Marlies van der Wouw, 
kunstenaar en (oud) bestuurslid van Stichting Chaja, een manier van verwerking 
van de ziekte kanker creëren d.m.v. samen schilderen. De gedachte was, dat als 
je een paneeltje schilderde samen met lot(bond)genoten en die paneeltjes zou-
den dan één geheel vormen, het de drempel om mee te doen, zou verlagen.  
 

Voor deze schilderworkshop in 2009 schilderde Marlies de basis-kleuren van 
het werk “Le Dance” van Henri Matisse op 35 paneeltjes. Deze paneeltjes wer-
den aan de deelnemers uitgedeeld met de mededeling dat alles kon en mocht als 
de contouren en de kleuren enigszins bewaard zouden blijven.  
De 25 deelnemers waren vooraf niet op de hoogte gesteld dat de basis 
ondergrond het werk “Le Dance” was. 
 

Het schilderij heeft o.a. tentoongesteld gestaan: 
 2009 Manifestatie Kanker in Beeld - Grote kerk Den Haag. 
 2010 Tentoonstelling “Schatten van Brabant”  in Provinciehuis Den Bosch 
 2010 Tentoonstelling “Beter door Kunst” in De Duif te Amsterdam 
 2011 tijdens het weekend “Lef” in de St. Jozefkerk Oss 
 2013 Tentoongesteld bij K-26. De heer  Ernst Veen, oud-directeur Hermitage en 

Nieuwe Kerk Amsterdam hield n.a.v. het mozaïek-schilderij een lezing 
 2013 Tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis van Oss samen met 

werken van K26 kunstenaars met als afsluiting symposium Chaja: Voel je goed! 
 Sindsdien is het te bewonderen in @Paulus een voormalige kerk die nu 

ruimte(n) biedt aan kunstenaars en ondernemers. 
 

Stichting Chaja Oss e.o. 
www.stichtingchaja.nl 
 

http://www.stichtingchaja.nl/

