
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Dag van de Stilte
Een innerlijke burcht, een vaste burcht

beeld van Teresa van Avila en de stadsmuur van Avila

zondag 29 oktober 2017

voorganger: ds. Joep de Valk
organist: Rolf Wolfensberger
lector: Herman Vinckers
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orgelspel 

luiden van de klokken

stilte en aansteken van de kaars 

de gemeente gaat staan
Lichtlied doe je licht aan

votum en groet

voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige.
gemeente: Die liefde is en grond van ons bestaan.
voorganger: Die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst.
gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

voorganger: Vrede zij u.
    gemeente:    De wereld zij vrede.
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openingslied  898 Ein feste Burg ist unser Gott – Martin Luther 1533

Al wordt de wereld ook een 
hel
en ’t leven niets dan lijden,
wij vrezen niet, – Immanuël
zal stellig ons bevrijden.

Hoe satan ook woedt
en wat hij ook doet,
’t is machtloos geweld, –
zijn vonnis is geveld.
Eén woord en hij moet vallen.
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Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.

Al rooft de tiran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed, –
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

de gemeente gaat zitten
inleiding, inkeer

lied: Ik ga de stilte in
tekst Sytze de Vries,( melodie Hier is een stad gebouwd)
organist speelt een keer voor,

         1.  Ik ga de stilte in 
en nergens hoor ik meer 
dan daar, waar alles zwijgt, 
ik tot mijzelf inkeer

         2.Waar angst zijn kelders       
heeft 

en het verlangen slaapt, 
daar wordt mijn diepste naam
gekoesterd en bewaard.

3, In stilte ingedaald 
ga ik jouw stem verstaan 
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daar zingt het rond van Jou 
en daar spreek Jij mij aan.

meditatieve stilte 3 minuten 

4. Ik kom de stilte uit,
breng schatten aan het licht:
ik kreeg mijn ware zelf, 
mijn naam en mijn gezicht.

5. Wie oren heeft en hoort
wat daar gevonden is,
ontraadseld aan de nacht
voorbij de duisternis, -

6. die kent mijn ware naam
en roept mij daarmee aan.
Noem mij dan wie ik ben,
opdat ik op kan staan.

passage uit Innerlijke Burcht van Teresa van Avila

kort pianospel, Sarabande in d uit de eerste suite van Bach

uitzending gemist gedeelte uit De Verwondering, 
een interview met Christiane Berkvens-Stevelinck op 1 oktober 2017
www.kro-ncrv.nl/deverwondering/seizoenen/seizoen-2017/christiane-
berkvens-stevelinck

lied 670 Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist – Martin Luther 1533
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Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

Weer van ons ’s vijands list en nijd,
en geef ons vrede in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.

overweging

pianospel Rachmaninoff Prelude in D opus 23 nr.4

voorbeden, afgesloten met 2x

 meditatieve stilte / stil gebed
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gezongen Onze Vader OLB 48 Vater unser im Himmelreich, Martin Luther

4. Als in de hemel hoog en klaar
zo zij op aarde openbaar
Uw wil die heilig is en goed.
Neem in bezit ons vlees en bloed,
En maak ons , Heer, in lief en leed
Gehoorzaam, tot uw wil gereed.

5. Heer, aller ogen zijn gericht
Op U, die leven geeft en licht.

Geef ons vandaag ons daaglijks 
brood,
Spaar ons voor ziekte en 
hongersnood.
Geef ieder zo zijn deel, o Heer,

 6. Vergeef o Vader onze schuld,
zodat weer blijdschap ons vervult;
gelijk wij van hun schuld ontslaan
al wie ons hebben kwaad gedaan.
Maak zo uw vrede openbaar.
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U dienend dienen wij elkaar.

9. U is en worde toegebracht
het rijk ,de heerlijkheid, de kracht,

U onze Vader op de troon
die tot ons zendt uw lieve Zoon,
die ons door uwe Geest geleidt,
U zei de lof in eeuwigheid. 

Dat hij het neemt te uwer eer.

mededelingen

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar  Dhr. B.de Mare

Afsluiting Lutherjaar met Nicolaaswandeling en Vespers
(zie ook bij de mededelingen aan het einde van deze liturgie)

collecten, thema  Armoede

eerste collecte De Regenboog Groep
Dagelijks zet de Regenboog Groep zich in voor mensen met sociale 
problemen, voor dak-en thuislozen en verslaafden en voor mensen met 
psychiatrische klachten. De vrijwilligers bieden met ondersteuning van 
professionals opvang, hulpverlening werkervaringsplaatsen en activiteiten. 
Via sociale contacten voorkomt men eenzaamheid en isolement. Men stelt 
mensen weer in staat zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan en actief
deel te nemen aan de maatschappij.
De Regenboog Groep is voor een belangrijk deel van haar inkomsten 
afhankelijk van giften. 
Donaties worden besteed aan maaltijdverstrekking in de inloophuizen, de 
werving en begeleiding van buddy’s en maatjes en de preventieprojecten.
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep 
Amsterdam

  .   tweede collecte  gemeente

slotlied Wees de grond onder mijn voeten, 
tekst: Reinier Kleijer, melodie psalm 146
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Wees de grond onder mijn 
voeten 
wees het dak boven mijn 
hoofd 
wijs mij richting op de route 
naar de toekomst ons beloofd 
Wees de bron waaruit ik put 

Liefde, vrede en geluk.           
Wees de stem in onze stilte 
en het oor dat ons verstaat 
wees de warmte als de kilte 
onze liefde sterven laat; 
En geef steeds betekenis 
aan de vraag wat leven is.

afscheid en zegen

Wees de ziel van mijn gedachten, 
wees de drijfveer van mijn hand. 
Breng het Rijk dat wij verwachten 
mede door ons doen tot stand 
Inspireer ons dag aan dag 
met uw Geest en geef ons kracht.

Orgelspel Bach, preludium en fuga in e klein.

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

mededelingen: 
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Zondag 5 november, kerkdienst 0-100  in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger: ds Joep de Valk.

Donderdag 9 november om 20.00 uur, 
Luther- lezing door Prof. Dr.Peter Nissen. Entree € 7,50
Ingang Kerkzaal (Diepenbrockstraat 46)

De Protestantse en Lutherse Kerk Amsterdam sluiten het Lutherjaar af in de 
Nicolaasbasiliek, samen met de Katholieke Kerk Amsterdam.. De Schola 
Cantorum zingt Gregoriaans en er wordt geput uit de Lutherse en 
Calvinistische muzikale tradities.
16.00  3 x Nicolaas - wandeling vanaf Oude Kerk (de 1e aan St Nicolaas 
gewijde kerk), via Ons’ Lieve Heer op Solder (de 2e) naar Nicolaasbasiliek 
(de 3e)
17.00  Oecumenische Vesper in Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73, 
Amsterdam
17.45  Ontmoeting met hapje en drankje in pastorie Nicolaas
 

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

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06 53391524), ds Japke 
van Malde (071 5142807) en ds Joost Röselaers (06 55776713). Onze 
jongerenwerker is Jelle de Graaf (06 28562748). Wilt u een gesprek met één 
van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.
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Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, 
gevormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige 
jongeren. Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in 
vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugkomen in onze diensten, kringen, 
avonden en andere activiteiten.

---------------------------------------------------------------------------
Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op
de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via 
roselaers@btinternet.com 

Naam………………………………………………………….

Adres ………………………………………............................

Postcode en Woonplaats………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………
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