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Thema:  verbinding en verlangen 

 
7 april 2013       
  

 



WELKOM, Opening en Mededelingen 

 

Aansteken van de kaars:  Uw licht is in alle vormen 

      Uw liefde in alle wezens 

 

 

Zingen: Jij diep in ons verscholen      melodie: er is een roos ontloken 

   

       Jij diep in ons verscholen 

                Jij, ziel van al wat leeft 

        Die ons verbindt met morgen  

  En met wat is geweest 

  Jij maakt ons heel en één 

  De minste mens geborgen  

 O God door alles heen 

 
 

Gedicht van soefidichter Rumi 

 

Vragen 

 

De hele dag kan ik aan niets anders denken, 

elke nacht vraag ik mezelf af: 

waar kom ik vandaan 

en wat moet ik doen? 

Ik zou het echt niet weten. 

Mijn ziel komt van een andere wereld, 

dat weet ik zeker. 

Even zeker als ik voel, 

dat ik daar ook eindigen zal. 

Ik werd dronken in de 

een of andere kroeg, 

maar als ik weer ben teruggekeerd, 

zal ik helemaal nuchter zijn. 

Ondertussen ben ik als een vogel 

van verre oorden, 

gekooid in den vreemde. 

De dag breekt aan dat ik uitvlieg, 

maar met wiens oren hoor ik mijn eigen stem? 

Wie spreekt met mijn mond? 

Wie ziet met mijn ogen? 

Wat is de ziel? 

Het zijn vragen die blijven komen. 

Zelfs de schim van een antwoord 

zou me al verlossen 

uit deze kerker vol dronkaards. 

Ik kwam hier niet uit vrije wil; 

zomaar weggaan lukt me niet. 

Degene die me hier heeft gebracht, 

zal me ook thuis moeten brengen. 



Inleiding op het thema  

                              

 

Zingen: melodie: er is een roos ontloken                                                           

 

           Wij zijn om jou verlegen 

  O God in ons bestaan. 

  Maak ons jou toegenegen, 

  Geef ons te doen jouw naam. 

  Maak ons toch heel en goed, 

  De minste mens geborgen, 

 O God, die leven doet, 

 

 

 

Lezen: Tekst over schoonheid, soefigedachte 8 over natuur mens en kunst 

 

Er is één voorwerp van verering, de schoonheid, 

die door al haar aspecten heen het hart van haar 

aanbidder opheft van het geziene naar het 

ongeziene 
 

(Hazrat Inayat Khan, The Sufi Message, Vol.I) 

 

 

 

Uitleg door Cobi de Poel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Zingen:  

 

 
 

Meditatie door Riet 

 

  Ademhalingsoefening 

 Muziek: Song of the Angel 

 Stilte 

 

     



 
 

 

 

Refrein (= volk) 

 



 
 

Refrein (= volk) 

 

COLLECTE. 

 

Zingen:  Wij bidden om bevrijding / Uit onze eenzaamheid 

    Om gloed van nieuwe tijding / In deze kille tijd 

    Maak ons weer heel en waar,  De minste mens geborgen, 

  O God, wij met elkaar. 

 

ZEGEN 

Zingen:  refrein van lied 21 

 

 
Deze viering werd voorbereid door: Riet van den Berg, Anneke Boxman, Jetty 
Meijer, Cobi de Poel en Dick Kleinhesselink 

  
Ter info enkele websites, m.b.t. ‘mystiek’ of ‘Soefisme’: 
- Universeel Soefisme: www.soefi.nl/friesland,  

- over Johannes Witteveen: http://www.youtube.com/watch?v=Ebl-UHtEvOQ                 

- Islamitische mystiek: http://nl.wikipedia.org/wiki/Soefisme, en  

- over de Indiase stichter van het soefisme Hazrat Inayat Khan:                

  http://www.om-guru.com/html/saints/khan.html   

- Perzische soefi dichter Roemi: http://denboer-s.tripod.com/ en ook:   

  http://www.arendlandman.nl/wp-soefi-meester-gedichten-Rumi. 

. 
De collecte van de vorige viering was t.b.v. de vrouwenopvang FIER-Fryslân, en 
bracht € 121,80 op. 

 
De volgende viering van de Oecumenische BasisGroep is op zondag 05 mei 2013. 

. 
De bijdrage voor de basisgroep is 100 Euro per jaar. Dit bedrag kan worden 
overgemaakt op rekening nr. 29.61.64.151 t.n.v. Oecumenische Basis Gemeente 

te Heerenveen. Giften met een andere bestemming kunnen met vermelding van 
het doel ook op deze bankrekening worden gestort. Vanwege de ANBI-status zijn 
giften aftrekbaar van de belasting.          Zie ook: www.obg-heerenveen.nl.  
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