
Remonstranten enVrijzinnige Protestanten  
Zondag 3 november 2013  
0-100 dienst, thema Poerimfeest 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
voorganger: Dik Mook 
organist: Erik Visser  



Orde van de dienst !
. orgelspel:Henry Purcell, Voluntary in G  !
. luiden van de klokken !
. stilte !
. aansteken van de kaars 
         - gemeente gaat staan - 
. lichtlied  
 

!
       
 . 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 wensen wij elkaar. 
 gemeente: En vrede voor de hele wereld. !!!



.    lied:   

 !  
            
2. Geroepen om te leven, 
    gehouden aan zijn woord 
    van uitgesproken vrede, 
    van liefde ongehoord. 
    Herboren, uitgetogen 
    uit de toevalligheid,  
    bestemd voor de genade 
    het donker al voorbij! !

 3. Getekend voor ons leven 
    als kind’ren van het licht,     
    gezaaid op hoop van zegen, 
    de dag als vergezicht. 
    God breng ons zelf op adem 
    en treed in ons bestaan. 
    Bezegel onze vreugde 
    hier met Jouw eigen naam. !

                                                             - gemeente gaat zitten -  



. gebed !

. de koffer !

. Estherlied  
Tekst:   Karel Deurloo  
Melodie:  Machteld van Woerden / Erik Visser !

!  !
16. 
Joden mogen zich verweren 
en de aanval tegengaan.  
Ja, het tij lijkt nu te keren: 
Joden zal men niet verslaan.  
Hen wordt nu een kans geboden, 
om niet langer min te zijn. 
Wie eerst onder lag, komt boven, 
laatste mag de eerste zijn.  !!

17. 
’t Purimfeest is nu gekomen, 
voor de Joden is er rust. 
Elk jaar weer zal men gedenken, 
is men zich van ’t Pur bewust. 
Mordechai werd groot en machtig 
en door iedereen geëerd. 
Hij boog niet voor vreemde 
machten, 
gaf alleen aan God de eer. !



. het slotverhaal van Esther; poerimfeest  !

. lied: ‘t Geloven dat je daag’lijks doet !

!  
                                                                                 tekst: Coot van Doesburgh !!
1 Het Geloven dat je daag’lijks 
doet 
 is anders dan iets weten,  
 Het geeft je ziel weer nieuwe 
moed  
 het valt niet af te meten.  
 Die hartenklop  
 houdt je rechtop.  
 Die laat zich niet verdoven.  
 Blijf dus in wond’ren geloven. 

  
2  Het hopen dat je altijd doet  
 is anders dan het weten.  
 Dat geeft je dagen nieuwe gloed.  
    Je mag het nooit vergeten.  
 De wereld draait.  
 De wind die waait.  
 Zet alle ramen open  
 en blijf op wond’ren hopen. !

!!
      Kinderen gaan naar hun eigen ruimte !!



!
. lezing:  -Esther 9, 26-29  

   
   -Marcus 3, 3-5 !
  -Erasmus, Gerrit Komrij !
       Waar medemensen zwart zien zie ik wit. 
  Ik wens het tegendeel van wat zij wensen. 
  Verdomd als ik niet tot de duivel bid  
  wanneer god weer in trek is bij de mensen. !
  Daar is toch echt niet veel bijzonders aan. 
  Dat is gewoon een snuifje rebellie  
  dat geen oppassend heerschap zou misstaan. 
  Ik lach als ik mijn medemensen zie. !
  Maar wat als heel de wereld grijs zou zijn, 
  geen zwart, geen wit? Dat is mijn grootste vrees. 
  Dan was ik lam en had ik niet eens pijn. !
  Dan zag ik medemensen die nooit kiezen. 
  Dan lost de kamer op in het gordijn. 
  Dan raakt de wereld leeg. Ik zou bevriezen. 
   !!!!!!!!!!!!!!



. lied: Als tussen licht en donker 

!  !
2 
Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld: 
Gij hebt het woord volbracht,  
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! !

3 
O hemellichaam, Jezus 
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in u te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan: 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan! !!

. overdenking !

. orgelspel:Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in C 



!  
 voorbeden, zingen ‘Geef ons’, stilte en Onze Vader  
   
Lied: Geef ons 

!  



!
2. Geef ons  
 zekerheid, 
 kracht om te leven. 
 Geef ons  
 zekerheid, 
 leven. 

3. Geef ons wijsheid, 
    hulp bij het helpen. 
    Geef ons wijsheid 
    om te helpen. !!

4. Geef ons liefde, 
 vriendschap en 
vrede. 
 Geef ons liefde, 
 vrede. !!

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, Hospice het Veerhuis    
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te 
leven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen 
levensovertuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is 
afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun familie. 
21.21.88.399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam. !
.   tweede collecte, diaconie  
orgelspel tijdens de collecte: William Byrd; ‘Callino casturame’ !
!
. attentie en informatie !!!!!!!



. slotlied: Aan onszelf teruggegeven !

 !  



!  !
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. !
. orgelspel, Johann Sebastian Bach, Canzona in d !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
!
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. C.Zwager  Amsterdam-noord. 
Dhr. en Mevr van der Meer, Amstelveen. !
Mededelingen 
Zondag 10 november 2013  kerkdienst in Vrijburg, 10.00 uur, 
voorganger ds Jessa van der Vaart. !
Dinsdag 12 november om 20.00 uur, Rome-avond. !
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 deze website. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep. 


