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Verborgen Verhalen 

 

Nederland herdenkt dit jaar dat 150 jaar geleden de 

slavernij werd afgeschaft. Slavernij, kolonialisme, 

racisme – een beschamend verleden dat doorwerkt 

in ons leven. Hoe dichtbij dat komt ook in onze kerk 

zijn we ons de afgelopen jaren samen bewust 

geworden.  

We zijn met een grote groep naar de 

tentoonstellingen in het Rijksmuseum en het 

Tropenmuseum over slavernij en kolonialisme 

geweest. Daardoor raakten we met elkaar in een 

ander soort gesprek. In gesprek over dingen 

waarover we eigenlijk nooit spraken. 

Gebeurtenissen uit ons leven die verborgen zijn 

gebleven voor anderen.  

In de voorbereidingsgroep hebben we die 

gebeurtenissen gedeeld, vaak voor het eerst. Dat 

gaf ruimte en inspiratie voor deze drie diensten: 

Verborgen verhalen. De sfeer uit al onze 

gesprekken hebben we verwoord op de posters in 

de kerk. 

In juni komt er een vierde dienst die slavernij en 

kolonialisme tot onderwerp heeft. 

 

 

15 januari 2023  Verborgen verhalen? 

   Uitleg: Annelies Jans 

 

22 januari 2023 Ontheemd 

   Uitleg: Juut Meijer 

 

29 januari 2023 De kracht van delen 

   Enkele woorden: met dank 

   aan Annelies Jans 

 

 

 

Voorbereidingsgroep: 
 

Albert Schalen 

Annelies Jans 

Christien Visch 

Daan Schut 

Gerda Zebeda  

Henk Scheffer 

Julia Pelupessy 

Martyn Mulder 

Marijke Dams 

Reina Steenwijk 

Tsegay Ogbamichael  
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Wij oefenen enkele liederen 

 
Muziek 
 

 

Wij zingen: Uit honderd huizen 
 

 

 

 

 

 
 

Wij willen bij elkander schuilen, 
verdriet alleen is vaak te groot; 
een schouder om op uit te huilen, 
een hand die droeve tranen droogt, 
een hand die droeve tranen droogt; 
zo leren wij elkaar weer zingen 

getroost met wat het leven biedt. 
Kom laat ons weer opnieuw beginnen 

op hoop van zegen: zing een lied, 
op hoop van zegen, op hoop van zegen 

zing een lied. 
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Begroeting 

 

 

Wij zingen: Keer U om (VL 214) 

 
 

 

Beroep op God 
 

met gezongen: Keer U om (VL 214) 

 

 
 

Waar het over gaat 

 

 

Lied van de Maluku Singers: 

 

Mama e 

 

Berapa puluh tahun lalu 

Beta masih Kacile 

Beta ingat tempu itu 

Sio mama, gendong-gendong beta e 

Sambil mama bakar sagu 

Mama manyanyi, buju-buju 

La sampai besar bagini 

Beta tra lupa, mama e  

 

Sio mama e 

Beta ingin, mau pulang e 

Sio mama e 

Mama so lihat, kurus lawing e 

Beta tra lupa balas mama 

Mama pun cape, sio dulu e 

Sio Tete manis, beta tra lupa mama e 
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Vertaling van Mama e 

 

Hoelang is het geleden  

Dat ik nog klein was 

Ik denk nog vaak aan die tijd  

Ach, dat mijn moeder mij in haar armen droeg 

Terwijl zij sago aan het bakken was 

Wiegde zij mij al zingend in slaap 

Nu ik al volwassen ben  

Zal ik mijn moeder(land) nooit vergeten 

 

Ach moeder 

Ik verlang ernaar bij u thuis te zijn 

Ach moeder 

U ziet er zo vermagerd uit 

Ik heb u niets teruggegeven 

Voor alle moeite die u voor mij heeft gedaan 

Ach lieve Heer 

Waakt u over mijn moeder(land) 

 

 

 

Verhaal 

 

 

Wij zingen: Ver halen 
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't Is Leeg, heel leeg, 

ik mis het thuis dat ik nooit kreeg. 

Niet daar, niet hier, 'k ben nergens thuis. 

Ik zwerf mij door het leven 

op zoek naar waar ik ben gebleven. 

Waar is mijn plek, waar is mijn huis? 
 

refrein 
 

 
 

refrein 

 

 
Wat er nog meer uit de hutkoffer komt 

 

 

Breken, schenken, delen 
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Wij zingen als dankzegging:  
Voor mensen die naamloos (NLB647) 
 

 
 

Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 
 

Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 
 

Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 
 

 

De kinderen gaan naar de tuinzaal tot het 

einde van de dienst 

 

 

Medelingen 

Collecten: 

 1. Diaconie: Luistergroepen in de kerk 

 2. Kinderen en Jongeren - Nederland 

speelt                 Sirkelslag 

 3. Werk in eigen gemeente 

Muziek 
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Wij lezen: Genesis 45:1-15 (NBV21) 

1Toen kon Jozef zich niet langer goed houden 

tegenover allen die daar bij hem waren. ‘Laat 

iedereen weggaan!’ riep hij. Zo was er niemand 

bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij 

was. 2Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid 

dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook 

in het paleis van de farao te horen was. 3Hij zei 

tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn 

vader nog?’ Zijn broers waren niet in staat 

antwoord te geven, ze waren verlamd van 

schrik. 4‘Kom toch dichterbij,’ zei Jozef tegen 

hen, en daarop gingen ze dichter naar hem 

toe. ‘Ik ben Jozef,’ zei hij, ‘jullie broer, die jullie 

verkocht hebben en die naar Egypte is 

meegevoerd. 5Maar blijf kalm en maak jezelf 

geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en 

dat ik hier ben terechtgekomen, want God 

heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven 

te redden. 6Er heerst nu al twee jaar 

hongersnood in het land, en ook de komende 

vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst 

worden. 7God heeft mij voor jullie uit gestuurd 

om jullie voortbestaan op aarde veilig te 

stellen; zo wilde Hij veel levens redden. 8Niet 

jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar 

God; door Hem ben ik de belangrijkste 

raadsman van de farao geworden, de 

bestuurder van zijn hele hof en heerser over 

heel Egypte. 9Ga onmiddellijk terug naar mijn 

vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef 

hem het volgende laat weten: “God heeft mij 

heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel 

mogelijk naar mij toe. 10U kunt in Gosen 

wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw 

kleinkinderen, uw schapen en geiten en uw 

runderen en wat u verder maar bezit. 11Ik zal 

daar in uw onderhoud voorzien, want de 

hongersnood zal nog vijf jaar duren. Dan hoeft 

u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw 

familieleden en uw dieren niet.”’ 12Tot slot zei 

Jozef: ‘Jullie allemaal, ook jij, Benjamin, zien 

met eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met 

jullie spreekt. 13Vertellen jullie mijn vader dus 

hoeveel aanzien ik in Egypte geniet, en alles 

wat jullie gezien hebben, en laat hem dan zo 
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gauw mogelijk hierheen komen.’ 14Daarop viel 

hij zijn broer Benjamin om de hals; beiden 

huilden. 15Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij 

zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren 

zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen. 
 

 

Enkele woorden 
 

 

Wij zingen: Met nieuwe woorden 
 

 
 

Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 

een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 

waar elk van waarde is die hier verschijnt, 

waar lachen is en tranen mogen stromen, 

deuren die open staan voor groot en klein, 

waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 

 

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 

waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 

dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 

dank voor de openheid van niet te moeten, 

dank voor de woorden en het nieuwe lied, 

dank voor de ogen die elkaar begroeten. 
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Voorbeden 

 

 

 

Over wat er in de hutkoffer lag: 

 

zeg dat maar tegen jezelf 

 

doe het toch maar 

zeg dat maar tegen jezelf 

op die momenten dat je niet meer weet 

waar je het voor doet 

 

prent je maar in 

het is je nooit gevraagd 

het was niet je eigen keuze 

dit stuk van je levensverhaal 

ook al gaat het je hele leven met je mee 

 

doe het toch maar 

zeg dat maar tegen jezelf 

voel maar de pijn 

die soms zelfs lijfelijk 

in je aanwezig is 

wacht 

als je verhaal zich nog niet laat vertellen 

laat het dan eerst nog maar in je wroeten 

in je groeien 

tot je er misschien wel aan toe bent 
 

doe het toch maar 

zeg dat maar tegen jezelf 

vind ergens de kracht 

om je verhaal te delen 

zoek daar deelgenoten voor 

het is kostbaar wat je te vertellen hebt 

dierbaar ondanks de pijn 

omdat dat is wie je bent 
 

doe het toch maar 

zeg dat maar tegen jezelf 

luister maar naar het verhaal 
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dat met jou gedeeld wordt 

luister 

met je adem 

met al je vezels 

voel de pijn in de woorden 

voel de pijn achter de woorden 

voel de pijn in de stilte na de woorden 

 

aanvaard het geschenk 

dat je krijgt 

van de verhalen die er eindelijk komen 

die je hoort 

en meevoelt 

die resoneren tot in je merg 

en lach maar samen 

want dat mag ook 

is er een mooier geschenk? 
 

wij delen ons verhaal 

ik en jij 

jij en ik 

zing 

zing het uit 

onstuitbaar 

ik en jij 

jij en ik 

 

 

Wij zingen staande: Staan in licht (VL 798) 
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Zegen 

 

 

Lied van de Maluku Singers 

 

 

en daarna is iedereen welkom in de benedenzaal 

voor koffie, thee en vruchtensap. 
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Aan deze dienst werken mee: 
 

liturgen: Martyn Mulder 

 Julia Pelupessy 

viering: Harry Visser 

enkele woorden: met dank aan Annelies Jans 
 

zanggroep o.l.v. Diederick Koornstra 

piano en orgel: Nico Brouwer 

zang en gitaar: Maluku Singers 

gitaar: Nino Patikawa 
 

 

Aanduiding van de liederen:  

VL: Verzameld Liedboek, Liturgische gezangen op 

teksten van Huub Oosterhuis, Kok/Halewijn, 

Kampen.  

NLB: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 

('Het Nieuwe Liedboek'), Interkerkelijke Stichting 

voor het Kerklied, 2013 

'Uit honderd huizen': 

tekst:  Cees Remmers 

muziek: Diederick Koornstra 

‘Ver halen’ 

tekst en muziek: Henk Scheffer 

'Met nieuwe woorden': 

tekst: Michaël Steehouder 

muziek: Henk Scheffer 

Lezing: NBV21 

‘zeg dat maar tegen jezelf’ 
 

de eerste vier regels zijn een citaat uit het gedicht 

‘doe het toch maar’ van Babs Gons, het vervolg is 

door dit gedicht geïnspireerd en weerspiegelt de 

gesprekken in de voorbereidingsgroep 

tekst: Martyn Mulder 

 met dank aan de voorbereidingsgroep 

 
~~~~ 

 

Voorbedenboek 

In de stiltehoek ligt het voorbedenboek. Hierin kun 

je een naam van een persoon of een intentie 

schrijven. Deze zal  worden genoemd in de 

voorbeden in de dienst. 
 

Kaarsje aansteken 

Voor of na de dienst kun je  

in de stilteplek achterin de kerk 

een kaarsje aansteken  

en daar even stil bij staan of zitten. 
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Cameraopname 

Welkom in de Keizersgrachtkerk. Deze dienst wordt 

uitgezonden via internet. De beelden zijn live te 

zien en enkele weken nadien op het youtubekanaal 

van de Keizersgrachtkerk. Sprekers, zangers en 

musici komen in beeld. Bezoekers in de banken 

kunnen (op de rug) in beeld komen. De camera 

zoomt niet in op bezoekers. 

 

 

 


