
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Zondag 13 oktober 2013
Thema: Esther (vraagt om Leven)

      

voorganger: Dik Mook
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst

. orgelspel: Georg Philippe Telemann, Fantasie in g

. luiden van de klokken

. stilte

. aansteken van de kaars
         - 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.



. lied: Elkaar tot spreken horen

         - gemeente gaat zitten - 

. inleiding en gebed



2 God mag weten
 wat de zin is
 die wij samen niet verstaan
 van ons godgeklaagde lijden
 en de pijn door ons gedaan.
refrein

3 God mag weten
 hoeveel jaren
 en hoever ik nog moet gaan,
 voor in mij het licht zal breken
 alle spiegels, alle waan.
refrein

. Lezingen:  - Mattheus 23 verzen 12 en 37-39 
  
- ‘een Indiaanse visie op de aarde’

-Elk stuk van dit land is heilig voor mijn volk. Iedere spar, die glanst in de 
zon, elk zandstrand, elke nevel in donkere bossen, elke open plaats, elke 
zoemende bij is heilig in de gedachten en herinnering van mijn volk.



-Wij zijn een deel van de aarde en de aarde is een deel van ons. De geurende 
bloemen zijn onze zusters, het rendier, het paard, de grote adelaars onze 
broeders. De schuimkoppen in de rivier, het sap van de weidebloemen, het 
zweet van de pony en van de man, het is allemaal van het zelfde geslacht, 
ons geslacht.
-De lucht is kostbaar voor ons, de rode man, want alles deelt dezelfde lucht. 
De dieren, de bomen, de mensen, alles heeft deel aan dezelfde lucht.
-Wat is de mens zonder dieren? Als alle dieren weg zijn, zal de mens sterven 
aan een gevoel van grote eenzaamheid. Want wat er gebeurt met de dieren, 
gebeurt spoedig met de mens. Alle dingen hangen samen. Wat er met de 
aarde gebeurt, gebeurt met de kinderen van de aarde. 
Dit weten wij: de aarde behoort niet aan de mens. De mens behoort aan de 
aarde. Dit weten wij: Alles hangt samen als het bloed dat een familie 
verbindt. Alles hangt met alles samen. 
-De mens heeft het web van het leven niet geweven. Hij is slechts één draad 
ervan. Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf.
Onze doden leven voort in de stille wateren van de aarde. Zij keren terug als 
de naderende voetstappen van de komende lente. Het is hun geest die als een 
rimpeling van de wind over het water van de meren loopt.
-Hoe kun je de lucht kopen of verkopen, de warmte van de aarde, de snelheid 
van de antilope? Als wijzelf de prikkeling van de lucht en het kabbelen van 
het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het dan van ons kopen?

. Lezingen:  - Esther 6 en 7: gezongen:



.   lied:

12.
Haman moet het nu bedenken:
wat gebeurt er met de man,
die de koning eer wil schenken. 
Haman denkt: ik ben die man.
Hij verzint de mooiste dingen:
rijden in een koningsstoet.
Dan blijkt dat de koning hem niet,
maar wel Mordechai bedoelt.  

13.
Esther geeft vandaag haar 
feestmaal
en de koning zegt tot haar:
Vraag me alles wat je wilt, voor
jou krijg ‘k alles voor elkaar.
Esther zegt, o lieve koning,
‘k weet, ik kan van jou op aan. 
Red mij en mijn volk, de Joden,
voordat wij ten onder gaan.



14.
Ahasveros vraagt: “Wie is het, 
die dit wrede plan bedacht?”
Esther zegt: “Het is uw dienaar,
Haman heeft hier alle macht.”

En als straf beveelt de koning:
breng hem weg en hang hem op.
Mordechai is dus gered: zijn
galg is Haman nu een strop. 

. overdenking

. orgelspel:Johann Pachelbel. Fuga in F

. voorbeden, lied ‘Geef ons’, stilte en 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 de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen.

. collecten  Thema Armoede

.   eerste collecte, Amigos de San Juan de Flores  
Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het 
dorpje San Juan de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door 
middel van kleinschalige en concrete projecten. Deze projecten worden met 
relatief eenvoudige en weinig middelen gerealiseerd. Daarbij ligt de focus op 
onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de bewoners hierdoor in staat 
worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren. 
Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare 
school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast 
worden er naaicursussen voor vrouwen georganiseerd en worden er 
microkredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten 
van een bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een 
bedrijfje op zetten en daarmee de inkomsten verhogen. Bijkomend voordeel 
van deze manier van werken is dat er snel resultaat kan worden geboekt en 
dat de dorpsbewoners in San Juan zien dat er vooruitgang wordt geboekt en 
dat geeft vertrouwen in de toekomst. 
ING : 45.47.502

.   tweede collecte,  gemeente

.   orgelspel tijdens de collecten: Joseph Haydn, Allegro moderato in C 
 

. attentie en informatie



. slotlied:   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 Jouw verlangen
    heeft mij aan ’t licht getild.

3.  Het donker kan verbleken
     door psalmen in de nacht.
     De muren kunnen vallen:  
     zing dan uit alle macht,
     God, laat het nooit ontbreken
     aan hemelhoog gezang
     waarvan de wijs ons tekent
     dit lieve leven lang.

4.  Ons lied wordt steeds gedragen
     door vleugels van de hoop.
     Het stijgt de angst teboven
     om leven dat verloopt
     Het zingt van vergezichten,
     het ademt van Jouw geest,
     In ons gezang mag lichten
     het komend bruiloftsfeest.



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

. orgelspel  Johann Pachelbel, Ciacona in d

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

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:
Mevrouw Kruisbrink- Schreuder, Amstelveen
Dhr. D.Brouwer Amsterdam-buitenveldert.

Mededelingen

Zondag 20 kerkdienst in Vrijburg,niet ’s ochtends, maar ’s middags om 
16.00 uur
Voorgangers: ds Jessa van der Vaart, mw. ds A. Boissevain, Erik Visser.

Donderdag 17 oktober om 12.30 uur, de maandelijkse lunch in de 
Moddermanzaal.

Zaterdag 26 oktober, om 13.00 uur is er een brunch in de Moddermanzaal, en 
wordt een expositie van Desireé Ubink geopend, waar Donald Roos nader 
zal ingaan op haar werk.

Op zondag 27 oktober wordt men allen uitgenodigd na de dienst, voor de 
expositie van Desireé Ubink in de Moddermanzaal. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk ( 06-53391524) en Dik Mook (06-44886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen.

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via http://kerken.streamit.eu.
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt 
onze nieuwsbrief aanvragen via de website.
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep.




