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Positieve eenzaamheid 
 

TAIZÉDIENST  25 oktober 2020 in de Oude Kerk te Heemstede. 
 
Taizédiensten zijn diensten van verstilling, meditatieve inkeer en zingend bidden. Een Taizédienst schept 
ruimte voor het eigen hart om zich te openen voor God.  Tijdens de dienst zingen wij vooral liederen met 
korte teksten. Het zijn meditatieve liederen die een aantal keer worden herhaald, tenzij anders aangegeven. 
 
I.v.m. de coronamaatregelen mogen de liederen niet worden meegezongen, meeneuriën kan wel. 
 

* Aansteken van de tafelkaarsen 
   

(we gaan staan)  

* Lied:   'Die ons voor het licht gemaakt heeft'  (2x)   (LB277)  

 

* Begroeting en drempelgebed  

 Voorg.: Genade en vrede voor u! 
 Allen:   Genade en vrede voor u! 
 Voorg.: Eeuwige God, U bent de bron van ons leven. 
 Allen:   Kom toch en open ons hart voor U. 
 Voorg.: Eeuwige God, U weet hoezeer wij naar U verlangen.   
 Allen:   Kom toch en geef ons uw vrede, amen. 

    

 (we gaan zitten) 

* Openingslied:  'Eén verlangen' (3x)
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* Kyrië-gebed De gebeden worden steeds afgewisseld met:   

 
 (vertaling: Heer, erbarm U) 
 
 
* Citaat uit Dagboek Etty Hillesum: 
 

‘Ik ken twee soorten eenzaamheid. De ene maakt me doodongelukkig en geeft me een 
verloren en zwervend gevoel, de ander maakt me sterk en gelukkig.  
 
De eerste is er altijd wanneer ik geen enkel contact met m’n medemensen voel, 
überhaupt nergens contact mee voel, dan sta ik helemaal afgesneden van iedereen en 
van mezelf en begrijp de zin van dit leven niet en zie geen verband tussen de dingen en 
weet dan niet m’n eigen plaats in dit leven.  
In die andere eenzaamheid voel ik me juist heel sterk en zeker, dan voel ik me 
verbonden met iedereen en alles en met God en weet dat ik het leven alleen aankan en 
niet van mensen afhankelijk ben. Dan voel ik mezelf ingeschakeld in één groot zinrijk 
geheel en voel dat ik nog veel krachten aan anderen ook kan geven.  
 
Die eerste soort is de gevaarlijke. Daartegen moet ik stelling nemen. Het komt door het 
nog niet de moed hebben tot zichzelf en anderen’. 

 
 
* Toelichting op het thema:  Positieve eenzaamheid 
 
* Korte stilte 
 
 
* Lezing:   Marcus 1, 35 – 38 
 
 
* Lied:   In de Heer vind ik heel mijn sterkte   (3x) 
 

 



3 

 

* Gedicht: ‘Stilte’   (Willem Barnard) 

 
 Zolang er nog ergens iemand bestaat 

met wie ik als mens kan spreken 
vind ik ook wel een stilte 
midden op straat 
een stilte die niet kan breken. 
 
Een kostbare stilte van zuiver glas 
dat ik zelf 
met mijn stem heb geslepen. 
 
Als ik er niet was 
en die stem er niet was 
had niemand die stilte begrepen. 
 
Maar als Hij er niet was 
en Zijn stem was er niet 
dan was er van stilte geen sprake. 
 
Alleen maar van zwijgen, 
zo hard als graniet 
en dat kan je doodeenzaam maken. 
 
Maar de stilte, 
dat is een tweestemmig lied, 
waarin God en de mens elkaar raken. 

 
 

* Korte stilte 
 
* Lied:  Stem die de stenen breekt (1x) (LB918) 
 

 
 
(allen, hardop) Sprak al voor nacht en dag, 

Voordat ik woorden sprak, 
Stem die de schepping draagt: 
Ik ben nabij, wees niet bang. 

 
Rondom mij in verdriet, 
Dichtbij waar ik ook ben, 
Angst ondermijnt mij niet: 
Ik ben het – dat is jouw stem. 

 
Mocht ik de leegte zien, 
Dan delen wij ook die. 
Ik zie en hoor je niet 
En ben niet bang: Jij bent hier. 
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* Kaarsen aansteken 
 
Nu worden de kaarsen op de lichttafels aangestoken, door de koorleden en de ambtsdragers. 
 
Een kaars aansteken als voorbede, als teken van hoop, als symbool van betrokkenheid met de mensen 
om je heen en als zichtbaar onderdeel van de gemeenschap die hier bijéén is. 
 
Een brandende kaars is een zichtbaar gebed tegen allerlei vormen van duisternis en eenzaamheid in ons 
leven. Het herinnert ons aan het licht van Gods aangezicht. 
 
Tijdens het kaarsen aansteken wordt eerst de melodie gespeeld door orgel en fluit,  
daarna wordt het lied Als alles duister is 2x gezongen door het kleinkoor. 

 

 
 

 
* Meditatie-tekst:   (Etty Hillesum) 

 

… dan voel ik me verbonden met iedereen en alles en met God  

en weet dat ik het leven alleen aankan en niet van mensen afhankelijk ben. 

 

 
* Stilte  Deze stilte biedt de mogelijkheid om te bidden of om tot rust en verstilling te komen.  

Je kunt ook de meditatietekst innerlijk herhalen op het ritme van de eigen ademhaling en 
waarnemen welke associaties, beelden en gevoelens de tekst bij je oproept 
 

Afsluiting: orgel en fluit, een inleiding op Bless the Lord, my soul (3x) 
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* Voorbeden   
 
   De voorbeden worden afgewisseld met:    

 
 
 

* Onze Vader  (NBV-vertaling) 
 
Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 

 Geef ons vandaag het brood 
 dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 

 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan u behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
 Amen. 
 
 

* Mededelingen  
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* Lied:  Om voor elkaar te zijn   (LB973) 
 

 
   

om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet, 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 
Halleluja. 

 
 

* Zegen 

 
 
 
 
 

 
 
* Aan deze dienst werkten mee: 

Arie Molendijk, Elisabeth Vas Nunes, Marco Siezenga, Margaret Sap, Teus Elffers, Wabe Heeringa 
en Wil Bakker (voorbereiding), Dineke Drost (lector), Piet Hulsbos (orgel) 

  Leden van het Kleinkoor: 
Margriet Zuidhof, Marty Oosting, Marco Siezenga, Wabe Heeringa 

  Met hulp van extra zangstemmen eerder opgenomen door Floris Cnossen en Matthijs Terpstra 
(een initiatief van Lisetten Kwast en Margriet Zuidhof) 

 
 

Agenda: 
 
Donderdag 29 oktober 2020 20.00 uur: Lezing in de Pauwehof, Hittjo Kruijswijk en Meine Pieter van Dijk 

                 De waarden van het Christendom en Confucianisme in China 
 

Zondag 1 november 2020  10.00 uur: Kerkdienst in de Oude Kerk, ds. Pieter Terpstra  

 
De kerkdienst vanuit de Oude Kerk wordt rechtstreeks uitgezonden via Kerkomroep en Youtube. 
Informatie over de kerkdiensten en uitzendingen vindt u op www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst 
 

http://www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst

