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Angst 
 
De kaarsen aangestoken 

 
Wees hier aanwezig (VL 500) 
 
Woord ten geleide 
 
Reuzen en draken 
 
Van de stormzee (VL 912)  
 
Kinderkring 
 
Hoor je mij  (VL 26)  
 
Voorlezing uit: Rex Brico, Ontmoetingen aan de Jabbok 
 
Na valselijk beschuldigd te zijn van seksueel misbruik in Sydney, neemt 
journalist Rex Brico halsoverkop het vliegtuig naar Melbourne. Over dit 
moment schrijft hij in zijn boek Ontmoetingen aan de Jabbok: 
 
Maar één enkele gedachte houdt me bezig: zo snel en zo ver mogelijk weg te 
zijn van deze onheilsplek. Wat er daarna gebeurt, zie ik wel weer. Pas als we 
sereen boven de wolken vliegen, kom ik tot enige bezinning. Langzaam begin ik 
me te realiseren dat ik in al mijn lichaamscellen ten prooi ben aan 
oncontroleerbare angst. En dat besef wekt diepe weerzin in me op. Allerlei 
angstbeelden van vroeger keren terug in mijn herinnering. De angst om 
gymnastiekoefeningen te doen waar ik niet tegen opgewassen was. De angst 
voor schoolkinderen die me verachtten en uitlachten. De angst voor God die 
onmogelijke eisen aan mij stelde en me bedreigde met eeuwige verdoemenis. 
En enkele jaren terug zelfs de angst om ’s morgens wakker te worden. Van de 
dertig jaren die ik tel, ben ik er zeker twintig onder het juk doorgegaan van een 
gluiperige totalitaire angst. Totdat ik me losmaakte van de stad waar ik op 
school was geweest, van de god die me jarenlang in de greep had gehouden en 
van de ingekankerde afkeer die ik voor mijn lichaam gevoeld had. Vooral aan 
die laatste bevrijding werkte ik heel hard; er moesten heel wat lieve woorden, 



kussende monden en strelende handen aan te pas komen om de littekens uit 
het verleden uit te wissen. Maar stap voor stap wist ik me te ontdoen van dat 
impertinente gevoel dat alle organen ontregelt. En nu is het er dus weer, 
binnengeslopen als een nachtelijke inbreker op kousenvoeten. 

 
Pianospel 
 
Voorlezing uit het boek Jeremia 
Jeremia 1:4-10 

 
De Eeuwige richtte zich tot mij: 

Voordat ik je vormde in de moederschoot 
had ik je al uitgekozen, 
voordat je de moederschoot verliet 
had ik je al aan mij gewijd, 
je een profeet voor alle volken gemaakt. 

Ik riep: 
Nee mijn God. Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. 

Maar de Eeuwige antwoordde: 
Zeg niet, ik ben te jong. 
Richt je tot iedereen naar wie ik je zend 
en zeg alles wat ik je opdraag. 
Wees voor niemand bang 
want ik zal je terzijde staan en je redden - 
spreekt de Eeuwige. 

En de Eeuwige strekte zijn hand uit, 
raakte mijn mond aan 
en zei tegen mij: 

Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond.  

 
Zwart als git (VL 820) 
 
Toespraak 
Colet van der Ven 
 
Delf mijn gezicht op (VL 744) 
 
Intermezzo/mededelingen/ collecte 

 
Dienst van de tafel 
 
Hier begint de dienst van de tafel, 



viering van eucharistie, 
ritueel van solidariteit: 
laat ons bidden. 

 
Gij die weet (VL  612) 
 
Moge het delen (AO: G 497) 
 

Brood en wijn 
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor 

 
Die om mij smeekt (VL 218) 
 
Voorbeden 
 
Onze Vader (VL 246) 
 
Zegen 
 
Die mij droeg op adelaarsvleugels (VL 239)  


