
Oecumenische viering  
kerken in Zuid 

Thema: ‘Droom en werkelijkheid’ 
Over Ladders en Lazarus 

  

Zondag  25 september 2016 
maaltijdviering 
voorgangers:  pastor Marieke Ridder – Oud Katholieke parochie 
   ds Jantine Heuvelink – Oranjekerk 
   ds Evert Jan de Wijer – Thomaskerk 
   ds  Joep de Valk - Vrijburg 
organist:   Erik Visser 
gezamenlijk koor olv Tristan Knelange 
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. orgelspel, Girolamo Frescobaldi, Toccata in G 

. luiden van de klokken 

. stilte, aansteken van de kaars door dienstdoend bestuurslid 

allen gaan staan 
. Lichtlied doe je licht aan 

!  
  

. votum en groet 
  
    voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

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

. welkom en onderlinge begroeting 
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.   lied 280 De vreugde voert ons naar dit huis 

!  

Dit huis van hout en steen, dat 
lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden 
hangt 
van wie zijn voorgegaan, 

dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 

Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar de hemel open gaat 
waar Gij ons met uw engelen 
troost, waar Gij U vinden laat? 

Vervul ons met een nieuw 
verstaan 
van ’t woord, waarin Gij 
spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht 
aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 

Dit huis slijt mét ons aan de 
tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder 
leidt 
tot alles is volbracht. 

allen gaan zitten 
. stilte en inkeergebed 
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.  moment voor de kinderen 

. lied Een ladder naar de sterren van Hanna Lam 

!  

De engelen, zij lopen, 
zij lopen af en aan; 
de grenzen zijn 
doorbroken, 
God noemt hem bij zijn 
naam. 

Ik zal je niet verlaten, 
al vlucht je voor 't gevaar. 
Aan jouw en aan jouw 
kinderen, 
maak Ik Mijn woorden 
waar. 

Dit land zal Ik je geven, 
waarop je dromend ligt. 
Wees zeker van Mijn 
zegen, 
de hemel is niet dicht. 
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. lezing Genesis 28, 10-22 NBV 

Jakobs droom in Betel 
 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan.  Op zijn tocht kwam 
hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was 
ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn 
hoofd en ging op die plaats liggen slapen.  Toen kreeg hij een droom. Hij zag 
een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en 
daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. 
 Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van 
je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te 
slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven.  Je zult zo veel 
nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden 
naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op 
aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. 
 Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en 
ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan 
heb wat ik je heb beloofd.’ 
 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER 
aanwezig. Dat besefte ik niet.’  Eerbied vervulde hem. ‘Wat een 
ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van 
God, dit moet de poort van de hemel zijn!’  De volgende morgen vroeg zette 
Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem 
door er olie over uit te gieten.  Hij gaf die plaats de naam Betel;  vroeger 
heette het daar Luz.  Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde 
staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren 
aan mijn lichaam,  en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de 
HEER mijn God zijn.  Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van 
God worden – en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles 
wat u mij geeft.’ 

. kort orgelspel John Blow, Vers in g 
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.  lezing Lukas 16, 19-31 NBV 

 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen 
gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde.  Een bedelaar 
die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren.  
 Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de 
rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 
 Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen  
weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd 
begraven.  Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen 
opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.  Hij riep: 
“Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat 
hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, 
want ik lijd pijn in deze vlammen.”  Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel 
dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl 
Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij 
pijn.  Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van 
hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan 
oversteken.”  Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar 
het huis van mijn vader stuurt,  want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan 
waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen 
terechtkomen.”  Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze 
naar hen luisteren!”  De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als 
iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.”  Maar 
Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich 
ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’ 

. overdenking 
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. stilte,cantorij zingt  In Paradisum 959 A 

!  

(vertaling) 
Ten paradijze geleiden u de engelen, 
dat bij uw aankomst 
u de martelaren mogen begroeten, 
zij geleiden u 
tot in de hemelse stad Jeruzalem. 
Moge ’t koor der engelen 
u met vreugde ontvangen. 
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En als Lazarus, de arme van weleer, 
zult gij voor eeuwig in het land van vrede zijn. 

. inleiding op het delen van brood en wijn 

. mededelingen  

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor dhr. J.van Reijendam 

.  collecten bestemd voor VluchtelingenWerk  Amstel tot Zaan  
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en 
vluchtelingen in de hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige 
asielprocedure en helpt vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw bestaan. 
Bij het vinden van huisvesting, het leren van Nederlands, het (bij)scholen, 
het opdoen van contacten en het vinden van werk. 
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93  t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk 
Amstel tot Zaan 

  cantorij  tijdens collecten;  

!  
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Grant unto us, communion with thee, Thou star abiding One;  
Come unto us and dwell with us, With Thee are found the gifts of life, 
Bless us with life that has no end, Eternal life with Thee. 

.  voorbeden afgewisseld met 

!  

. stil gebed 

.  uitnodiging in een grote kring 

.  gezongen tafelgebed  

!  
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!  

 .   delen van brood en wijn, door vier ploegjes van iedere kerk,  
       voorgangers, diakenen, bestuursleden  

. gezamenlijk Onze Vader 

. slotlied  266   Die ons schiep. De cantorij zingt vers 1 en 3,  
                                                     de gemeente zingt vers 2,4,5.
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!  

gemeente: 
Die ons zoekt 
in het duister, 
die ons de dag hebt 
toegezegd, 
spreek in de stilte 
tot uw knecht. 

cantorij: 
Die ons hoedt 
in uw schaduw, 
onder uw vleugels 
toegedekt, 
liefde, die ons tot 
leven wekt, 

gemeente: 
Ken ons hart, 
zo onrustig, 
vol van zichzelf is 
het verblind, 
totdat het rust in 
U weer vindt. 

cantorij en gemeente: 
Kom tot ons 
als de morgen. 
Ga over ons op 
als het licht. 
Zegen ons met uw 
aangezicht 
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. wegzending en zegen  

.  antwoordlied 425 1 x koor, 1 x allen 

!  

.   orgelspel, John Rieding, Voluntary in G 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
********************************************************* 

. Mededelingen 

De Raad van Kerken Amsterdam Zuid komt 3x per jaar bij elkaar. Zij bestaat 
uit vertegenwoordigers van de Oud-katholieke parochie, de Room-katholieke 
Rozenkransparochie, de Rooms-katholieke Vredeskerkparochie, de Thomas 
van Aquinoparochie, de Deutsche Evangelische Gemeinde, Vrijburg voor 
Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten, de protestantse gemeenten 
Maarten Luther Kerk, Thomaskerk, Willem de Zwijgerkerk en Oranjekerk en 
alle andere andere kerkelijke vertegenwoordigers en geestelijk verzorgers uit 
Zuid die aanschuiven.  
Elk jaar is er in januari in de Gebedsweek voor de Eenheid van de 
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Christenen een gezamenlijke maaltijd en avondgebed.  
In de Vredeseweek, op de laatste zondag van september, is er jaarlijks een 
oecumenische dienst. 

Manifestatie “Samen ÉÉN Amsterdam, met hart en ziel”  op zondag 25 
september, van 12.00 tot 17.00 uur, op De Dam 
In 2015 vond in Amsterdam een evenement plaats met Christenen, Joden, 
Moslims, Hindoeïsten, Boeddhisten, Sikhs, Baha'í en mensen van andere 
levensbeschouwelijke richtingen, onder de naam Samen ÉÉN Amsterdam, 
met hart en ziel.  
Van harte welkom. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Zie ook www.vrijburg.nl. U kunt onze 
e-mail nieuwsbrief aanvragen via deze website.  
U kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten 
in onze LinkedIn groep.  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http://kerken.streamit.eu

