
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Zondag 15 maart 2015 

Thema: Ouder worden en levenskunst 

      

voorgangers: Jos Dobber en Dik Mook 
cantorij o.l.v. Tristan Knelange 
organist: Erik Visser 
lezingen: Jitske Brouwers 



Orde van de dienst 

. orgelspel: Girolamo Frescobaldi, toccata in F. 

. 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 zij u 
 gemeente: De wereld zij vrede 



                                                                                                     tekst, S.de Vries 
                   mel, W.Vogel 
lied: De vreugde voert ons naar dit huis, verzen 1-4 en 7 

!  

2.Dit huis van hout en steen, dat lang 
 de stormen heeft doorstaan, 
 waar nog de wolk gebeden hangt 
 van wie zijn voorgegaan, 

3  dit huis, dat alle sporen draagt 
  van wie maar mensen zijn, 
  de pijler die het alles schraagt, 
    wilt Gij die voor ons zijn? 

4.   Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar 
      de hemel open gaat, 
      waar Jij ons met Jouw eng’len 
troost, 
      waar Jij Je vinden laat.       

7.   Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
      maar blijven zal de kracht 
      die wie hier schuilen verder leidt 
      tot alles in volbracht.  

                                                                                                                               
(tekst Sytze deVries) 
                                                                         gemeente gaat zitten 

. gebed en inleiding 

. lezing: Genesis 5, 1-27  Over ‘van Adam tot Noach’  



. lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen                     tekst, H.Oosterhuis 
           mel, A.Oomen  

!  

2    Licht, van mijn stad de stedehouder,  
      aanhoudend licht dat overwint.  
      Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
      draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  
      Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
      of ergens al de wereld daagt  
      waar mensen waardig leven mogen  
      en elk zijn naam in vrede draagt. 



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

. ‘lezing’:  korte serie foto’s van Albert Klok met begeleidende tekst over  
   ouder worden  

. lied:  

!  



. overdenking: afwisselend spreken Jos Dobber en Dik Mook en zingt  
     de cantorij over ons thema Ouder worden en levenskunst.  

1. Jos Dobber: Ouder worden en levenskunst 
2. Dik Mook: Metusalem, over Genesis 5.  
3. Cantorij zingt: Wek mijn zachtheid weer  
4. Jos Dobber: Denker (Rodin) en Silhouette (Lotta Blokker)  
5. Dik Mook: Erwtjes (Annie M.G. Schmidt)  
6. Jos Dobber: Levenskunst is een actief proces  
7. Dik Mook: Vergankelijkheid  
8. Cantorij zingt:  De zeer oude zingt (Lucebert) 

er is niet meer bij weinig 
noch is er minder 
nog is onzeker wat er was 
wat wordt wordt willoos 
eerst als het is is het ernst 
het herinnert zich heilloos 
en blijft ijlings 
alles van waarde is weerloos 
wordt van aanraakbaarheid rijk 
en aan alles gelijk 
als het hart van de tijd 
als het hart van de tijd 

  9. Jos Dobber: Pas de deux 
10. Dik Mook: Leef je voor jezelf?  
11. Jos Dobber: Omstanders – deelnemers – verantwoordelijkheid  

. cantorij zingt: Deep River (gospel), een slavenlied over verlangen naar  
         vrijheid/beloofde land/de dood. 

. voorbeden, 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;  Vreemdelingen 
   
.   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 

. tijdens de collecte zingt de cantorij: “Mon coeur recommande à vous” 
 van Roland de Lassus 
  
. mededelingen en open tijd 

.   De bloemen worden gebracht naar Marion Sanders. 

 

                                                              Foto Albert Klok 



. slotlied: Dwaal door het duister, kom eindelijk thuis 
  

!  



. uitzending en zegen,  
       de gemeente antwoordt met wisselzang met cantorij:  
 

  

. orgelspel, Johann Pachelbel, Chaconne in d 

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

Mededelingen 

Zondag 22 maart 2015  kerkdienst in Vrijburg, 10.30 uur. 
voorganger ds Jessa van der Vaart 
Na de dienst wordt de nieuwe tentoonstelling van Peter Salentijn in de 
Moddermanzaal geopend. 

Donderdag 19 maart, de lunch van de diaconie om 12.30 uur in de 
Moddermanzaal. 



Dinsdag 17 en dinsdag 31 maart de laatste kans om mee te doen met de 
cursus mindfulness. Om 19.45-21 uur in de v. Hille kamer. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook (0644886013). 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 www.kerkdienst gemist.nl 
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. 

http://www.kerkdienst

