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Remonstranten en  
Vrijzinnige Protestanten 
Herdenking overledenen 

Weggaan is iets anders  
dan het huis uitsluipen 
zacht de deur dicht trekken 
achter je bestaan en niet terugkeren. 
Je blijft 
iemand op wie wordt gewacht. 

Weggaan kun je beschrijven als  
een soort van blijven. Niemand wacht 
want je bent er nog. 
Niemand neemt afscheid  
want je gaat niet weg. 

     (Rutger Kopland) 

zondag 20 november 2016 

voorgangers: ds Joep de Valk 
organist: Erik Visser 
de cantorij zingt o.l.v. Tristan Knelange 
met sopraan Myrthe Nieuwenhuizen,  
alt Lies de Greef en tenor Ivar Halfman 
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Orde van dienst 

orgelspel  Jan Pieterszoon Sweelinck,  Pavana  Philippi 

luiden van de klokken 

stilte 

aansteken van de kaars 
de gemeente gaat staan 

lichtlied  doe je licht aan 

  

voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan 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. 
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openingslied 601 Licht dat ons aanstoot 
tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Antoine Oomen 

!  

3. 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
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de gemeente gaat zitten 
inleiding op de dienst 

stilte en inkeergebed 

inkeerlied 753 Er is een land van louter licht 1,2,4 en 5 

!  

2. Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 

4. Maar ach de stervelingen staan 
hier huiverend terzij, 
en durven niet op weg te gaan, 
het duister niet voorbij. 

5. Hing niet het wolkendek zo zwart 
van twijfel om ons heen, 
wij zouden ’t land zien van ons hart, 
dat ’t hemels licht bescheen. 

lezing naar psalm 46 
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lied 247 Blijf mij nabij     tekst (vert.)o.a.W.Barnard 
         mel. Monk 

!  

overdenking 

orgelspel Anon, Verset in d 

inleiding op de herdenking 

koor Heer, herinner u de namen 1 
tekst: M. Verdaasdonk, melodie: H. Strategier 
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noemen van de namen 

koor  Heer, herinner u de namen: 2 
Heer, herinner u hun luisterend 
wakker liggen in de nacht en hun 
roepen in het duister, 
de armzaligheid van hun kracht, en 
wil zeer aandachtig lezen 
in de rimpels van hun huid 
de verscheurdheid van hun wezen, 

noemen van de namen 
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koor  Heer, herinner u de namen 1 
Heer, herinner u de namen  

  van hen die gestorven zijn,  
  en vergeet niet, dat zij kwamen  
  langs de straten van de pijn,  
  langs de wegen van het lijden,  
  door het woud der eenzaamheid, 
   naar het dag en nacht verbeide  
  vaderhuis, hun toebereid. 

aansteken van de lichtjes 
tijdens het aansteken van de lichtjes zingen allen: 
Taizé 1 Dans nos obscurités – doorlopend meditatief 
  
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft. 

stilte 

namen zingen door solisten en koor 

gezamenlijk Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd,  
Uw Koninkrijk kome,  
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van het kwade. 
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Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. 

Amen. 

collecten, thema:  Zieken 

.   eerste collecte, de Medicijnpot      
Stichting De Medicijnpot is een initiatief van de Binnenstadskerken in 
Amsterdam en maatschappelijke organisaties. Zij zorgen dat mensen zonder 
papieren en zonder verzekering medicijnen krijgen die ze nodig hebben maar 
niet kunnen betalen. Het verstrekken van de medicijnen gaat altijd via een arts. 
De apotheek kan de rekening dan declareren bij de Medicijnpot.  
Rekening: NL 80 TRIO 0390 4859 69 t.n.v de Medicijnpot Amsterdam 

.   tweede collecte, diaconie 

orgelspel  tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, Sinfonia in Bes 
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slotlied 657 Zolang wij ademhalen 

!  

2.  Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,  
 het lied op and’re lippen draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild! 

afscheid en zegen 

4.  Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.  
 Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest. 
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orgelspel, Dietrich Buxtehude, Passacaglia in d 

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

************************************************************* 
mededelingen 

Zondag 27 november,  2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds Joep de Valk.  Om 11.45 de opening van de expositie in 
de Moddermanzaal met werk van Lejo Duijvestein. 

Zaterdag 26 november om 14.00 uur, een samenzang bijeenkomst met 
de cantorij. 

               Maandag 28 november om 20.30-21.15 uur, in de Moddermanzaal,        
 Adempauze, o.l.v. ds Annegien Ochtman. Thema,licht. 

Geven en ontvangen tijdens demaaltijdviering op 27 november 
Op 27 november staat er een mand bij de tafel,waar wij levensmiddelen en/of 
schoonmaakmiddelen in kunnen doen. Het is goed om tijdens 
de dienst waarin wij brood en wijn ontvangen ook geven aan onze medemens 
die het nodig heeft. De producten worden door de diaconie naar de 
Voedselbank Amsterdam-Zuid gebracht.  
Voorbeelden van lang houdbare producten die u kunt meenemen 
zijn: oploskoffie,koffiemelk, suiker, pasta, rijst,pastasaus, zonnebloem-/
olijfolie,groenten in blik, vis in blik,allesreiniger en afwasmiddel.  

Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd 
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.  
Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid  zijn 
onze uitgangspunten Deze staan als vanzelfsprekend aan de basis van al onze 
activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, gesprekskringen, onderlinge hulp 
en steun, activiteiten in de kelder voor jongeren, reizen en uitjes. 
Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke 
geloofsontwikkeling.  Ook jongeren hebben hun eigen plaats van ontmoeting, 
eigen programma’s en een vrije inloop in de kelderruimte. 
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl/vrijburg 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  
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onze nieuwsbrief aanvragen via deze website. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep. 
De voorgangers van Vrijburg zijn  ds. Joep de Valk (06 53391524) en 
ds. Japke van Malde (071-5142807) 
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt 
u hen bellen. 
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