
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten  

zondag 7 juni 2015 
0-100 dienst 
thema: angst 
   

voorganger:  Dik Mook 
organist:       Erik Visser   
lezingen:       Liesjettie de Jong         



Orde van de dienst 

. orgelspel: Girolamo Frescobaldi, Aria detto balletto 

. 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: Vrede voor jou, hierheen gekomen  
     tekst: Jan van Opbergen, melodie: Kom nu met zang 

!  



                     - gemeente gaat zitten -  

. gebed 

. de koffer en boek Bang Mannetje van Mathilde Stein en Mies van Hout  
   -daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte 

. lied: Jij die mij kent tekst: Jan van Opbergen, melodie: Jan Boeke 
 

!  
  
2.  Jij die mij wenkt en aanziet,  
     groet 
     in mensen zonder tal, 
     jij die in elke vreemde hoopt 
     dat ik hem kennen zal. 
     Doorbreek mijn kleur, mijn  
     eigen soort, 
     mijn eigen stad en land. 
     Dat ik nog ooit de ander zie 
     van zijn verborgen kant. 

3. Jij die mij zegt met brood en  
    wijn 
    wie mensen kunnen zijn. 
    jij die mij leert hoe mensen voor 
    elkaar te winnen zijn. 
    Doorbreek mijn angst voor  
    zelfverlies, 
    mijn zorg voor eigen nood. 
    Dat ik nog ooit durf op te staan 
    uit zelfbehoud, mijn dood…… 



. lezingen:  -Matteüs 17, 1-8 
            
                          -Stilte, Bert Schierbeek         

wat me  
bezighoudt  
soms 
is de angstwekkende  
stilte  
in het woord  
zo luid 
meestal  
zo angst en  
aanjagend  
het geluid  
van de stilte 

. lied: Soms in de stilte, waar ik ook ben  
      tekst: Marijke de Bruijne, melodie: Erik Visser 

!  
  



2.  Voel mij verbonden, waar ik ook ben,  
   wanneer hervonden ik word herkend  
   door wat mij moed geeft, door Die mij blijft helen,  
   gids en geleide is op mijn weg,  
   die mij helpt wezen, te zijn die ik worden kan. 

3.  Daar in die stilte, waar ik ook ben,  
  voel ik die kracht weer, hoor ik die stem,  
 die mij terugvoert, terug naar de mensen  
 wie zij ook zijn, terug naar mijzelf,  
 ben nu verbonden met wat ik niet zeggen kan. 

. overdenking 

. orgelspel:Adriano Banchieri, Dialogo acuto e soprácuto  

. stilte, voorbeden en Onze Vader  

. lied: Nu nog met halve woorden  tekst: Huub Oosterhuis, melodie: 
Valerius 

!  

vervolg op de volgende bladzijde. 



!  

 .   kinderen komen terug 

.  open tijd en mededelingen 
 
.   De bloemen zijn bestemd voor: Mevr.J.Brühl, Amsterdam-zuid. 

.   collecten Thema, Armoede 

.   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, gemeente   

.   orgelspel tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach, Sinfonia in e 
  



. slotlied: Dwaal door het duister, kom eindelijk thuis  
         tekst en melodie: Henk Harmsen 

 !  

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

. orgelspel, Dietrich Buxtehude, Toccata in e 

Mededelingen 
Zondag 14 juni 2015  kerkdienst in Vrijburg, 10.30 uur,  
Voorganger; ds J.S.Dondorp


