
Van donker naar licht,  aan de hand van gedichten van jongeren 

 

Welkom en kaars 

 

Lied : Als alles duister is,  liedboek 598 

 

Gedicht 1 :  waarvoor leef ik 

 

Lied :  waarom  uit ‘geroepen om te zingen’ 

 

Waarom, warom, waarom oh God waarom 

Ik roep naar u bij dag en nacht 

Terwijl ik op uw antwoord wacht 

U antwoord niet, uw stem blijft stom 

Waarom ? 

 

Waarom, waarom, waarom oh God, waarom 

Ik schreeuw het uit : Geweld, geweld 

De mensen sterven ongeteld 

Ze buigen wat nog recht was krom, waarom 

 

Waarom, waarom, waarom, oh God, waarom 

Zie wat ons hier wordt aangedaan 

Hoe lang moet dat nog verder gaan 

Wij komen in het onrecht om. Waarom ? 

 

Gebed 

 

Gedicht 2 : was het maar een film 

 

Lezing :  de wonderbare spijziging, Marcus 6 : 30-44 

 

 

 

 



Lied :  Er komen andere tijden 

 

Mensen wordt wakker voordat het te laat is 

Mensen vooruit wrijf je ogen eens uit 

Zoals het nu gaat zo kan het niet blijven 

Kom in beweging en neem een besluit 

Refr : 

Wil je niet opstaan, dan blijf je maar liggen 

Moet je maar weten wat ervan komt 

 

Zeg niet : ach ja, het zijn donkere tijden 

Zeg niet : nu ja, ’t is misschien wel Gods wil 

Zeg niet : altijd was er onrecht en lijden 

Nu zijn er andere tijden op til 

Refr 

 

Hij die eraan komt zal ’t licht weer doen dagen 

Kom overeind, want de nacht is voorbij 

Weg nu met dat wat geen licht kan verdragen 

Maak door de puinhoop een weg voor Hem vrij  

Refr 

 

 

Gedicht 3 :  Is dit het waard ? 

 

Overdenking eindigend met gedicht 4 : niet teveel hooi op je vork 

 

Luisteren naar Guus Meeuwisz : Je staat niet alleen 

 
Laat ons eeuwig alle fouten maken 
Ons steeds weer stoten aan een nieuwe steen 
En niemand die zich daarvoor hoeft te schamen 
Want niemand hier van ons kan het alleen 

En laat ons maar verdwalen in de leegte 
En vrij zijn van het oordeel om ons heen 
En niemand gaat er dood aan hulp vragen 
En niemand hier van ons kan het alleen 



Je staat niet alleen 
Je hoeft niet alleen 
Te lopen in het donker met je hoofd vol in de wind 

Je staat niet alleen 
Je hoeft niet alleen 
Als je stopt met zoeken ben jij de eerste die iets vind 

Who o o o o oh 
Who o o o o oh 
Who o o o o oh 
Who o o o oh 

En laat ons nooit verleiden tot de waanzin 
Of blind zijn voor de wereld om ons heen 
Want wij zijn allemaal gelijk gemaakten 
En niemand hier van ons kan het alleen 

En laat ons altijd zoeken naar een uitweg 
Met een uitgestoken hand voor elk probleem 
Er is niemand die zich daarvoor hoeft te schamen 
Want niemand hier van ons kan het alleen 

Je staat niet alleen 
Je hoeft niet alleen 
Te lopen in het donker met je hoofd vol in de wind 

Je staat niet alleen 
Je hoeft niet alleen 
Als je stopt met zoeken ben jij de eerste die iets vind 

Who o o o o oh 
Who o o o o oh 
Who o o o o oh 
Who o o o oh 

En als je eenzaam in het donker staat te wachten 
In gedachten verzonken en versteend 
En je ogen zien alleen nog maar de afgrond 
Niemand hier van ons kan het alleen 

Je staat niet alleen 
Je hoeft niet alleen 
Te lopen in het donker met je hoofd vol in de wind 

Je staat niet alleen 
Je hoeft niet alleen 
Als je stopt met zoeken ben jij de eerste die iets vind 

Who o o o o oh 
Who o o o o oh 
Who o o o o oh 
Who o o o oh 

 

Open ruimte 

 

Gezongen gebed :  voor de mensen die hier wonen 



Voor de mensen die hier wonen: 

Dat zij hier gelukkig zijn. 

dat ze vrijuit kunnen leven 

en in goede handen zijn. 

Voor de mensen zonder woorden, 

ook al roepen zij U niet, 

Gij kent iedereen bij name 

Lieve Heer, vergeet hen niet. 

 

Voor hun vrienden en familie 

Iedereen die naast hen staat 

dat zij altijd mogen weten 

dat Uw hand hen niet verlaat. 

Dat zij leven in vertrouwen 

Dat Uw liefde wel voorziet. 

Gij kent toch hun diepste vragen 

Lieve Heer', vergeet hen niet. 

 

Voor de zieken en ontheemden 

Hier dichtbij en ver vandaan 

Voor de mensen hier gekomen 

Om te bidden in uw naam 

Dat wij steeds in vrede leven 

Zonder vrede gaat het niet 

Om u zegen en ontferming,  

Lieve Heer vergeet ons niet 

 

Voor de mensen die hier werken: 

om geduld en zorgzaamheid 

en om eerbied voor het leven 

in zijn kracht en kwetsbaarheid. 

Mogen wij elkaar nabij zijn 

in geluk en in verdriet; 

en de handen van Uw trouw zijn. 

Lieve Heer', vergeet ons niet. 



 

Ook voor hen die zijn gestorven 

Die van ons zijn heengegaan 

Ook hen willen wij gedenken 

En hen noemen bij hun naam 

Dat zij bij u mogen wonen 

Spelen voor uw aangezicht 

In uw huis is plaats voor velen 

Lieve Heer vergeet ons niet 

 

Gedicht 5 :  Morgen is het anders 

 

Lied : Zeg nooit deze wereld is gebroken 

 

1. Zeg nooit: "onze wereld is gebroken  

en de mens tot weinig goeds in staat."  

Zeg nooit: "Niemand kan op vrede hopen,  

alles gaat nu eenmaal als het gaat."  

 

Refrein:  

Want een land, een land om van te dromen 

Stuwt de mensen uit de slavernij 

Tot zij juichen met tranen in de ogen 

Lieve God, wij zijn er eind’lijk vrij 

  

2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,  

dat een mens niet zonder bedding kan.  

Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,  

 

dat een volk daar eenmaal weer verzand.  

refrein  

3. Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten,  

er is niemand hier die ons bevrijdt."  

Zeg nooit: "van een droom kan ik niet eten."  

Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd."  



refrein  

4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden  

toch het noodlot is van ons bestaan.  

Zeg nooit: "Stil maar, wacht op beet're tijden."  

Zeg nooit: "Niemand kan de dood weerstaan.".  

refrein 

 

Slotgedicht 6 : Koppige mensen 

 

Zegenlied 

 

De Here zegent jou en Hij beschermt jou, 

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven. 

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,  

Hij zal Zijn vrede aan je geven. 

 

De Here zegent u en Hij beschermt u,  

Hij schijnt Zijn licht over uw leven. 

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn, 

Hij zal Zijn vrede aan u geven. 

 


