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Zondag 26 december 2021 

Tweede Kerstdag; TOP2000-dienst 
 

de kracht van de vluchteling 
 

 
 

Bij de liturgische vormgeving: 
Vrede verschijnt in een kwetsbaar kind 
als witte bloemen in een koude wereld 

 
Vooraf luisteren we naar ‘Run’ van One Republic: pluk de 
dag, geniet van het leven, tel je zegeningen; je weet niet 
wanneer het plotseling eindigt… En toch, in ‘het westen’ 
hebben we alle mogelijkheden die we maar wensen. 
OneRepublic - Run (Official Music Video) - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=TKkcsmvYTw4&t=9s 

allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Gebed op de drempel 
vg God, Bron van liefde en leven, 
 laat het licht, in ons midden ontstoken, 
 als witte bloem in een koude wereld 
 nooit meer doven. 
allen U geeft ons Christus, een levende vlam 
 in onze handen. 
 Dat wij hem hoog houden. 
 Amen. 
    allen gaan zitten 

Openingslied: ‘De vluchteling’ (Herman van Veen) door 
solist = Lodewijk de Vries 
 
Toen de vijand is gekomen 
als dieven in het donker 
werd mijn land vertrapt 
en liet ik alles achter 
 
Ik ben m'n naam vergeten 
'k heb vrouw en kind verloren 
maar ik ben niet alleen 
de bergen zijn m'n vrienden 
 
Een oude vrouw heeft mij verborgen 
onder kolen in de kelder 
toen de vijand kwam 
ze stierf zonder iets te zeggen 
 
Voor wie vlucht is elke schaduw 
een soldaat of een verrader 
en er is steeds de angst 
die je nooit alleen laat 
 
Hoor de wind, de wind die fluistert 
en belooft als je goed luistert 
dat er vrede komt 
misschien vandaag of morgen 
 
Nu de aarde is besmeurd 
en de hemel wordt verscheurd 
door geschreeuw om hulp 
is het leven zinloos 
 
En in Warschau of in Praag 
1940 of vandaag 
er is geen verschil 
voor wie op de vlucht is 
 
Hoor de wind, de wind die fluistert 
en belooft als je goed luistert 
dat er vrede komt 
misschien vandaag of morgen 
 
Lied: ‘Lampedusa’ (Ilja Pfeijffer) – gezongen door Ellen, 
Kirstin en Rianne 
 
De gouden zon scheen op de rode aarde, de hele wereld 
feestte, jij had pech. 
Dat Afrika je zwarte lichaam baarde, je werd als muis 
geboren, jij moest weg. 
 
De rode aarde is van bloed doordrenkt, het goud zal in 
verkeerde tanden staan, 
Er was een sprookje van een land dat wenkt met vrijheid 
en kansen, jij moest gaan. 
 
De brute zon verschroeide de woestijn, je geld werd 

https://www.youtube.com/watch?v=TKkcsmvYTw4&t=9s


ingenomen door een snor, 
Die snauwde dat je heel erg stil moest zijn, een vriend viel 
van de laadbak, jij moest door. 
... 
De gouden zon scheen op het rode bloed, dat lekte onder 
de container door, 
Dat jij nog ademde dat was nog goed, je had geen 
vrienden meer, maar jij moest door. 
 
De zon scheen op insignes van milities, bezopen ogen 
waren rood doorlopen 
Je klampte aan je dromen en ambities, je mocht nu niet 
verliezen, jij moest hopen 
 
De felle zon verzengde ieder streven, de rode rubberboot 
was veel te klein 
Ze hadden geen benzine meegegeven, nu mocht je niet 
meer sterven, jij moest zijn 
 
Je hebt de status van een muis verworpen, je bent nu 
duizend levens ver van huis 
Na duizend keer bijna te zijn gestorven, je bent nu nog 
verder van een thuis dan thuis 
Wat moeten we met jou? Wat moeten we met jou? 
 
Besta gewoon maar niet 
 
Welkom, op Lampedusa, arme vriend 
Hier in het westen, een vreemd hotel met prikkeldraad 
om gras 
Waar elke gast veel, veel beter had verdiend 
En heel veel beter, nooit gekomen was 
 
Nu word je hier als een probleem benoemd, we lieten je 
creperen als we konden 
Je word door ons gelukszoeker genoemd, maar het geluk 
heb jij nog niet gevonden 
 
Wat moeten we met jou? 
Besta gewoon maar niet, oh nee 
Ons huis is niet van jou! 
Besef je dat dan niet, oh nee 
 
Lampedusa 
Lampedusa 
Lampedusa 
 
Gebed om ontferming: ‘Neem me mee’ – Edwin 
Schimscheimer 
 
Neem me mee 
Neem me in jouw armen mee 
Naar een land hier ver vandaan 
Waar alle vogels mogen vliegen 
En geen mens hen overmant 
Waar ik schaamteloos mag scheiden 
Van de weg van mijn verstand 
 

Neem me mee 
Neem me in jouw armen mee 
Naar een wereld over zee 
Nee ik heb allang geen antwoord meer 
Op wat me wordt gevraagd 
Ik ken enkel nog de storm 
Die ’t vaste land heeft weggevaagd 
 
Neem me mee 
 
Neem me mee 
Neem me in jouw armen mee 
Ver voorbij de oceaan 
Nee ik hoef niet meer te horen 
Wat ik ergens al lang weet 
Ik wil enkel nog op reis 
Als je je vleugels niet vergeet 
 
Neem me mee 
En ik streel je haren 
Neem me mee 
En ik kus jouw gezicht 
Neem me mee 
Laat me maar verdwalen 
Want in ’t holst van de nacht 
Vind ik op de tast 
Vanzelf weer 
Het vanzelf weer 
Vanzelf weer 
Het licht. 
 
Zondagsgebed 
 
Evangelie: Matteüs 2,16-23 – de vlucht naar Egypte 
 

Lied: ‘Er spoelen mensen aan’ – Kiki Schippers – muziek & 
film Er spoelen mensen aan - Kiki Schippers - YouTube 
 
Lied: ‘De kinderen’ – Edwin Schimscheimer 
 
In ’t donker, in colonne, 
Schuiven schimmen door de sterrennacht. 
Noodgedwongen, moeten vluchten, 
Zonder te weten, wat er op hen wacht. 
 
Oorlog, honger, sporen van verdriet 
Zoveel mensen die zijn verloren 
Is er nog iemand die hen ziet? 
 
En zij hebben er niet om gevraagd. 
Zij weten nog niet eens van het kwaad. 
Zij hebben dit nooit gewild, 
De kinderen, de kinderen. 
 
Door het donker, in den vreemde, 
Hopend op een hand die naar hen reikt. 
’n Enkel tasje met nog wat kleren, 
Lijkt haast alles wat er overblijft. 

https://www.youtube.com/watch?v=N-YVq11CTAE
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En nu ze hier zijn na zoveel weken, 
Vol van angst ontberingen en pijn, 
Is het aan ons om ons af te vragen, 
Waar we staan en wie we willen zijn. 
 
Als het gaat om 
Oorlog, honger, sporen van verdriet. 
Als het gaat om mensen die zijn verloren, 
Is er dan iemand die hen ziet? 
 
En zij hebben er niet om gevraagd. 
Ze weten nog niet eens van het kwaad. 
Zij hebben dit nooit nee nooit gewild, 
De kinderen, de kinderen. 
 
Verhaal van een nieuwe Hoevelaker: Matin Vaez Tehrani – 
waar haalt zij kracht vandaan?  
 
Lied: ‘arezom ineh’ - https://youtu.be/hAJ2ibMhBYg 
Vertaling: 
Mijn verlangen is dat mijn laatste woord zal zijn: ‘Ik hou 
van U’ 
Ik was geen vrije mens toen ik U niet had in mijn leven 
Ik stond perplex in het labyrint van het leven 
U nam mij, de onwetende mens, mee naar Uw glorieuze 
aanwezigheid door de waarheid van Uw woord, door Uw 
liefdevolle aanblik 
Ik wil nu niets meer behalve U 
Want ik ben heel eenzaam en heel verlaten 
U bent God, waar kan ik heen zonder U?! 
U bent mijn lieve Koning 
De naam van ‘Jezus’ op mijn lippen 
De tranen van passie in mijn ogen 
Uw naam is waarlijk hoger dan al mijn genoegen 
Uw naam is waarlijk hoger dan al wat mij aan deze wereld 
bindt 
 
Verhaal van een nieuwe Hoevelaker: Nabiha Kasoum – 
waar haalt zij kracht vandaan? 
 
Lied: ‘Imagine’ (John Lennon) – door de zangers & allen 
 
Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 
Above us only sky 
Imagine all the people 
Living for today... 
 
Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
No religion too 
Imagine all the people 
Living life in peace... 
 
You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 
 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing all the world... 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will live as one 
 
Gebeden – met daarna aansteken van kaarsjes. 
Tijdens het aansteken van kaarsjes zingen Diana + Titia 
‘Nooit alleen’ (Misfit 3); allen kunnen het refrein 
meezingen: 
 
Als alle haat verdwijnt 
Blijft liefde overeind zoals het hoort 
De wereld draait maar om een woord 
Nee, liefde kent geen grens 
Ben je even de weg kwijt 
Is niets meer wat het lijkt 
Ja, hou dan vol 
Soms eist het leven ook zijn tol 
Je bent maar een mens 
 
refrein Ik beloof je dat ik naast je sta 
Waar je ook bent 
Niemand kan meer om ons heen 
Ik beloof je dat ik niet zal gaan 
Dit is het moment 
Samen zijn we nooit alleen 
 
Voelt het leven als een race 
Strijdend voor nummer een 
Ja, laat dan los 
Hef je hoofd op en wees trots 
Dat is tenslotte wat telt, yeah 
 
Wordt alles je te veel 
Gaat het niet zoals je wil 
wees niet bang, nee 
Fouten maken is oké 
Je bent al een held 
 
refrein  Ik beloof je dat ik naast je sta 
Waar je ook bent 
Niemand kan meer om ons heen 
Ik beloof je dat ik niet zal gaan 
Dit is het moment 
Samen zijn we nooit alleen 
 



Zegen 
 
Slotlied: ‘We zullen doorgaan’ (Ramses Shaffy) – zangers 
& allen 
 
We zullen doorgaan 
Met de stootkracht 
Van de milde kracht 
Om door te gaan 
In een sprakeloze nacht 
We zullen doorgaan 
We zullen doorgaan 
Tot we samen zijn 
 
We zullen doorgaan 
Met de wankelende zekerheid 
Om door te gaan 
In een mateloze tijd 
We zullen doorgaan 
We zullen doorgaan 
Tot we samen zijn 
 
We zullen doorgaan 
Met het zweet op ons gezicht 
Om alleen door te gaan 
In een loopgraaf zonder licht 
We zullen doorgaan 
We zullen doorgaan 
Tot we samen zijn 
 
We zullen doorgaan 
Telkens als we stil staan 
Om weer door te gaan 
Naakt in de orkaan 
We zullen doorgaan 
We zullen doorgaan 
Tot we samen zijn 
 
We zullen doorgaan 
Als niemand meer verwacht 
Dat we weer doorgaan 
In een sprakeloze nacht 
We zullen doorgaan 
We zullen doorgaan 
Tot we samen zijn 

 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Pianist: Edwin Schimscheimer 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Nico van Rootselaar 
Koster: Wim Heining 
Beeld: Celine van den Heuvel 
Geluid: Jan Baas en Jan Vogel 
Zangers: Diana Kneppers-Doornekamp, Ellen Roelofs, 
Kirstin Siteur, Rianne de Vries, Loes Akay, Titia 
Zijlstra,  Lodewijk de Vries, Harmen Lanser, Jac van 
Hoeijen 

Bij de eerste collecte:  Kerk in Actie; 
Vluchtelingenkinderen in Griekenland 
 

Natte tenten, onvoldoende sanitair 
en te weinig eten. Zo wachten 
duizenden vluchtelingen, waaronder 
veel kinderen, in Griekse 

vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen 
als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar 
warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek 
waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk 
in Actie werkt in Griekenland samen met 3 
partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen 
recht hebben op een beter leven. We helpen met 
voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een 
betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen 
van herkomst in een beter leven voor kinderen. Wij 
gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. 
Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. 
 
Bij de tweede collecte: Jeugd- en 
Jongerenwerk 
Met uw bijdrage kan de leiding van 
de kinderdienst zorg dragen voor de 
zondagse kinderdiensten met leuke 
materialen die dit ondersteunen. 
Ook de basiscatechisatie wordt uit het jeugd- en 
jongerenwerk bekostigd; materiaal en (zo gauw het weer 
kan) excursies. De coördinatie van het verdere jeugdwerk 
vindt plaats op projectbasis. 
 
Bijdragen van de kinderen zijn ook bestemd voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de 
collectes over te maken naar het volgende 
rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. 
Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de 
omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is. 
 
 
 

 
 
 
 


