
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 23 november  

Gedachtenisdienst  
De mensen van voorbij  
wij noemen ze hier samen.  
De mensen van voorbij  
wij noemen ze bij namen.  
Zo vlinderen zij binnen  
in woorden en in zinnen  
en zijn wij even bij elkaar  
aan ‘t einde van het jaar. 

Uit: De mensen van voorbij  
van Hanna Lam 

voorgangers:    ds Joep de Valk en ds Jessa van der Vaart  
organist:     Erik Visser 
de cantorij zingt o.l.v.  Tristan Knelange 



Orde van de dienst 

. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Capriccio over la sol fa mi re ut. 

. 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  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.  



de gemeente gaat zitten 

. inleiding op de dienst 

. stilte 

. gebed 

. 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:  Exodus 3, 1-6. 13-15      



. tweede lezing: Een psalm van Leo Vroman 

Was de nacht soms uiterst stil 
dan hoorde ik haast Uw stem 
geschapen door mijn eigen wil 
of door Uw Eigen Stem. 

Soms bliksemde het, Het of Wie; 
dan stond ik voor ons grote raam 
en was de donderslag Uw Naam 
dan riep ik Die. 

Gun straks mijn stervend brein de waan 
van eeuwigheid maar even, 
een vaag landpad om langs te gaan 
waar gras wuift, hoge bomen staan 
en lieve dieren leven. 

En dan – vergeet mijn zielig lijf 
als het zichzelf vergeet, 
en Wie Gij zijdt of hoe ook heet, 
besta die nacht. En blijf! 

  

lied: NLB 576b, couplet  4 en 6 alleen koor,    5 en 7 allen  
      koor: 

!  



Gezamenlijk                                            Gezamenlijk 

5. Vergeet niet hoe wij heten:  
naar U zijn wij genoemd.  
Zoudt Gij ons niet meer weten  
dan waren wij gedoemd  
te sterven aan Uw leven;  
Maar zo Gij ons gedenkt  
is er een eeuwig even,  
een paasdag die ons wenkt. 

6. Wanneer ik eens moet heengaan  
ga Gij niet van mij heen,  
laat mij dan niet alleen gaan  
niet in de dood alleen.  
Wees in mijn laatste lijden,  
mijn doodsangst, mij nabij.  
O God, sta mij terzijde,  
die lijdt en sterft voor mij 

Koor 
7. Wees Gij om mij bewogen  
    en troost mijn angstig hart.  
    Voer mij uw beeld voor ogen,  
    gekruisigde, uw smart.  
    Dan zal ik vol vertrouwen,  
    gelovig en bewust,  
    uw aangezicht aanschouwen.  
    Wie zo sterft, sterft gerust. 

. overdenking 

. cantorij zingt: Weggaan  (Rutger Kopland)   

  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. 



. inleiding op de gedachtenis 

. de cantorij zingt: Heer, herinner u de namen 
    tekst: M. Verdaasdonk, melodie: H. Strategier 

!  

. noemen van de namen 

. de cantorij zingt:  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 

. de cantorij zingt:  Heer, herinner u de namen: 3 
Die Maria hebt vergeven 
en de rover aan het kruis, 
laat de doden eeuwig leven 
met U in het paradijs. 
Heer, herinner u hun namen, 
oordeel hen en spreek hen vrij, 
en bedek hun schuld en laat hen 
zitten aan uw rechterzij.  

. aansteken van de lichtjes 
   tijdens het aansteken van de lichtjes zingen allen:   

!  



.   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. 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, Jan Pieterszoon Sweelinck.Echofantasie in a       



. slotlied    

!  

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! 

 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.  

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



. orgelspel, Dietrich Buxtehude, Pasacaglia in d 

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

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 

. Mededelingen:  

Zondag 30 november,kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds.Liesbeth Baars. Eerste advent, en maaltijdviering. 

************************************************************* 
.   Zaterdag 29 november, om 12.00 uur (tot 17.00 uur) kan iedereen            
meedoen. Samen met de cantorij zingen onder leiding van  Tristan           
Knelange. 
************************************************************* 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 
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. 


