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!
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!
zondag 24 november 
!
Gedachtenisdienst 
!!!!!!!!!!!!!!
voorganger:     ds Jessa van der Vaart  
organist:      Erik Visser 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Leenke de Lege 
blokfluit:      Jeanette van Wingerden 



Orde van de dienst !
. muziek,  Anne Danican-Philidor, Lentement 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. !



.  openingslied    

!  !
5 
Al nam ik voor mijn vlucht te baat 
de vleuglen van de dageraad, 
al woond' ik aan de verste zee, 
uw hand gaat altijd met mij mee. 
Waar ik de vleugels uit zou spreiden, 
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden. !
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. !!
de gemeente gaat zitten !
. gebed 



. lied      

!  !
2 
Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinstrend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, - 
al hun glans 
dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. !

3 
God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, 
doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! !!

. inleiding gedachtenis  !!



. de cantorij zingt:   Die ons in ’t hart geschreven staan 
     tekst: Sytze de Vries, melodie: Jan Hut !
1 
Die ons in ’t hart geschreven staan  
en onze dagen deelden,  
ons in de dood zijn voorgegaan, 
zij lieten ons de beelden  
van zoet en droef herinneren, 
van zoeken, hopen, wachten. 
zal in de starre, koude dood 
hun naam nog overnachten? !

2 
Uw droefheid is niet bodemloos: 
God houdt zijn handen open. 
Het brekend leven, doods en broos 
draagt hij door vrees en hopen.  
Herinnert Hij zich niet hun naam 
als wachters op de morgen? 
Die in de nacht zijn voorgegaan 
zijn in Gods trouw geborgen.  !

. noemen van de namen !

. de cantorij zingt:  Die ons in ’t hart geschreven staan !
3 
De naam, waarmee zij zijn 
genoemd 
staat in Gods hand geschreven 
en zal door alle donker heen 
toch onuitwisbaar blijven. 
In Christus is hun naam bewaard, 
naar Hem blijven zij heten.  
Hij wekt hen uit de slaap en zal  
hen van de dood genezen.  

4 
Ons leven wacht wat nog niet is, 
wordt niet vergeefs gelopen. 
God zelf daalt af in ons gemis 
en breekt de kluisters open: 
van alle vragen eens bevrijd, 
van hopeloze zorgen. 
In dood en leven groeit de tijd 
voor wachters op de morgen.  !!

. noemen van de namen  !

. de cantorij zingt:  Die ons in ’t hart geschreven staan !
5 
Gedenk hen, die gestorven zijn; 
Gods licht zal voor hen dagen, 
en alle tranen, alle pijn 
zal Hij zich eigen maken, !

totdat de droom verkeert in zien, 
verwachten wordt tot weten 
en wij in zijn volmaakte licht 
voorgoed in Christus leven.  !

. aansteken van de lichtjes 



.   muziek,  François Couperin, Lentement et douloureusement !

. de cantorij zingt:   Nadagen     
     tekst: Henk van den Berg, muz: Wilmer de Jong 
Er is Een 
Een die ons vallen houdt 
in haar handen. 
Alsof in de hemel de bomen verdorren 
vallen van ver de bladeren neer.  
Vertragend, als doet het landen zeer. 
Uit de sterren keert de zwarte aarde weer 
om zich in stille eenzaamheid te storten. 
Wij vallen allen, lot dat ook mijn handen wacht.  
Kijk maar naar anderen: wij vallen allen. 
Maar er is Een,  
Een die ons vallen houdt 
in haar handen, oneindig zacht. 
Er is Een 
Een die ons vallen houdt 
in haar handen, oneindig zacht.  !
. eerste lezing  2 Koningen 2, 1-15 
  
. cantorij zingt  ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’   
    tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Henri Heuvelmans !
1. 
Tijd van vloek en tijd van zegen 
tijd van droogte tijd van regen 
dag van oogsten tijd van nood 
tijd van stenen tijd van brood. 
Tijd van liefde nacht van waken 
uur der waarheid dag der dagen 
toekomst die gekomen is 
woord dat vol van stilte is.  !!

2. 
Tijd van troosten, tijd van tranen, 
tijd van mooi zijn, tijd van 
schamen, 
tijd van jagen, nu of nooit,  
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen, zin vergeten, 
nergens blijven, niemand weten. 
Tijd van kruipen, angst en spijt, 
zee van tijd en eenzaamheid.  !!!



3. 
Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen, 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen. 
Wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud.  !
. tweede lezing  uit Openbaring 21   !
. lied    

!  !



3. 
De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. !
. overdenking !
. lied   ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’ 
    tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Bernard Huijbers !

!  



2. 
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.  !
3. 
Van u is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.  !
. voorbeden, stilte, 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: 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.  
Triodos 39.04.85.969 t.n.v de Medicijnpot Amsterdam.  !
. tweede collecte: gemeente 
.   muziek tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, Andante 



   attentie en informatie !
. slotlied    !

!  !
2 
Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. !
3 
Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. !
4 
Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. !!

5 
De sterren hemelhoog 
zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst 
der goedertierenheid. !
6 
Het zaad der goedheid Gods, 
het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer. !
7 
Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. !!



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

. muziek, Georg Friedrich Händel, Andante !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. E.J.C.M. Kuperus. Verpleeghuis De die (afd. revalidatie) 
Mevr. A.J.van Raamsdonk-van de Woestijne, Amstelveen. !
. Mededelingen:  !
Zondag 1 december 2013, 1e advent, kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  
Voorganger, ds.Y. Poppinga. !
Zaterdag 30 november, om 14.00 uur tot 17.00 uur, zangmiddag met de 
cantorij. !!!!!!!!
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 
via de website onze nieuwsbrief aanvragen. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep. !!
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.


