
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 8 november 2015 

Thema: In een ommezien 

voorganger: Ds. K. Douwes 
organist: Erik Visser 
Met medewerking van de Vrijburgcantorij o.l.v. Tristan Knelange 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Domenico Scarlatti, sonate in d 

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars  

. de gemeente gaat staan 

. Lichtlied doe je licht aan 

!  
  
  
. votum 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan God, 
 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

. groet  
 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. 



.  introïtus lied 283 (Op de wijs van ‘Door de nacht van strijd en zorgen’, 
gezang 459) vers 1 tot en met 5       tekst, Sytze de Vries 
         mel, John Stainer 

 

1  In de veelheid van geluiden  
in het stormen van de tijd,  
zoeken wij het zachte suizen  
van het woord, dat ons verblijdt. 

2  En van overal gekomen,  
drinkend uit de ene bron,  
bidden wij om nieuwe dromen,  
richten wij ons naar de zon. 

3  Want wij mensen op de aarde  
raken van het duister moe.  
Als uw hart ons niet bewaarde   

4  Laat uw dauw van vrede dalen  
in de voren van de tijd.  
Vat ons samen in de stralen  
van uw goedertierenheid. 

5  Die ons naam voor naam wilt 
noemen,  
al uw liefde ons besteedt,  
zingend zullen wij U roemen  
en dit huis zingt met ons mee! 

Sliepen wij ten dode toe. 
     
. de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. Vrijburgcantorij zingt ‘Eeuwenoude woorden’ vers 1, 2 en 3 (uit:        
 Zingend geloven) 

. lezing  gedicht ‘Berceuse’ van Alexis de Roode, uit: Geef mij een wonder 

. lied 780, cantorij couplet 1, gemeente 2 en 3, cantorij 4, gemeente 5 
           tekst, Sytze de Vries 
           mel,  Willem Vogel 

!  

2.  Lang voor ik van je woorden kon weten,  
eer de dag nog begon,  
ging Jij op als de zon  
die mijn licht en mijn leven wilt heten. 

3. Voordat ik aan het licht ben gekomen  
was Jij met mij vertrouwd,  
heb Jij mij al gebouwd  
en mijn naam op je lippen genomen. 

4. In de mond, die nog amper kon spreken  
is de toon al gezet,  
is het lied al gelegd  
dat voorgoed door de stilte kan breken 



5. Jij, die kleinen je grootheid doet zingen,  
laat het lied om je naam  
heel mijn leven bestaan  
om de dreigende nacht te bedwingen. 

. 2de lezing Genesis 16: 1-16  

. lied Gezang 487 ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’ vers 1 en 3 
            tekst, H.Oosterhuis 
            mel, B.M.Huijbers 

!  
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap 
    Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
    Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
    zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
    zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
    zo zult Gij uw beminden overkomen.                  



. overdenking 

. lied Psalm 139, cantorij vers 1, gemeente 2 en 6, cantorij 7 
          tekst, J.W.Schulte Noordholt 
          mel, Geneve, 1551 

!  

2  Gij zijt zo diep vertrouwd met 
mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij?  
Gij kent mijn leven woord voor 
woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek 
gehoord.  
Ja overal, op al mijn wegen  
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

6  Wanneer ik mij geborgen dacht  
in ’t vallend duister van de nacht,  
werd dan de nacht niet als het licht?  

Hier lig ik voor uw aangezicht,  
o God, hoe licht is zelfs het duister,  
de nacht een dag die blinkt van 
luister. 

7   Gij hebt mij immers zelf 
gemaakt,  
mij met uw vingers aangeraakt,  
met toegewijde tederheid  
mijn nieren en mijn hart bereid,  
mij in de moederschoot geweven,  
mij met uw wonderen omgeven. 



. voorbeden, stilte, OnzeVader 
          tekst, Ad den Besten 
          mel, Jan Pasveer 
. lied 804, cantorij couplet 1, gemeente 2 

!  

2   Hij zag naar mij, – nu zie ik Hem,  
     hoor in de eenzaamheid zijn stem.  
     De bron des levens is vlakbij, –  
     Gods toekomst opent zich voor mij. 

. collecten, thema  Zieken 

.   eerste collecte; de Kruispost 
In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische en 
psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg geen 
hulp kunnen vinden. Iedere patiënt wordt om een donatie gevraagd en draagt 
zo naar vermogen bij in de onkosten.  
Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Rekening: 
NL 22 ABNA 0437 295 370  t.n.v. Stichting Vrienden van Kruispost 

. tweede collecte, diaconie 

. orgelspel tijdens de collecten, William Byrd, Miserere 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar Mevr. G.Boonstra-Elsinga, Amsterdam . 



. slotlied 275 vers 1, 3 en 4      tekst, Huub Oosterhuis
            mel,” Valerius” 1626 
     

!  

3   Gij zijt onzichtbaar voor onze 
ogen  
en niemand heeft U ooit gezien.  
Maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient  

4   Gij zijt in alles diep verscholen,  
in al wat leeft en zich ontvouwt.  
Maar in de mensen wilt Gij wonen  
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

. orgelspel  Bernardo Pasquini, Toccata in C 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
In de Moddermanzaal wordt de tentoonstelling van Annelize Hoff geopend. 

. Mededelingen:  

Zondag 15 maart 2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds. Lense Lijzen 

Donderdag 19 november, diaconie-lunch om 12.30 uur  
Dinsdag10 nov. om 19.45 uur, Mindfulness in de van Hillekamer. 


