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zondag  
25 november 2018 
 
 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 

  Herdenking van overledenen 
 

 

Herfst 

 

De blaren vallen, vallen als van ver, 

als welkten in de hemel verre tuinen; 

ze vallen met ontkennende gebaren. 

 

En in de nachten valt de zware aarde 

uit alle sterren in de eenzaamheid. 

 

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen. 

En kijk ik naar de andere: het is in alle. 

 

Maar Een is er. Hij vangt dit vallen 

oneindig teder in zijn handen op. 

 

Rainer Maria Rilke 
 

 

 
voorgangers:ds Liesbeth Baars, ds Joost Röselaers, ds Joep de Valk 

organist:Erik Visser 
het koor zingt o.l.v. Kaiyi Min 

met zangers Ana Balestra, Mignon Primus en René Veen 
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  orgelspel 
 

luiden van de klokken 
 

welkom en korte mededelingen 
 

aansteken van de kaars 

stilte 

allen gaan staan 

lichtlied  doe je licht aan 
 
 

 

 
voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige, 
gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 
voorganger: Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn. 
gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 

voorganger: Vrede zij u.  

gemeente: De wereld zij vrede. 
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openingslied Kom in ons midden Geest van God, tekst: J.v.Opbergen; 
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Niemand ontkomt aan uw gezicht,  

geen mens verbergt zich voor uw licht,  

want, God, gij leeft in mensen. 

 

Gij roept om aandacht, recht en brood, 

Gij zucht met ons in pijn en dood  

en kunt alleen maar wensen 
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Dat wij u zien zoals gij zijt:  

leven aan leven toegewijd, -  

en niets mag dood verdwijnen. 

 

Zult gij ons vinden mettertijd,  

want gij besteedt een eeuwigheid  

om levend te verschijnen. 
 

allen gaan zitten 

stilte en inkeergebed 
 

inkeerlied 942  Ik sta voor U in leegte en gemis         tekst H.Oosterhuis  

                                                                                      muziek B.Huijbers 

Koor couplet 1, allen couplet 2 en 3. 
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Koor en gemeente: 

 

2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 

ik ben gevangen in mijn onvermogen. 

Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 

zult Gij mij bergen in uw mededogen? 

Mag ik nog levend wonen in uw land, 

mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 

 

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Open die wereld die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

verhaal uit de bijbel Deuterononium 34 

 

 lied 753 Er is een land van louter licht 
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         Daar is het altijd lentetijd, 

in bloei staat elke plant. 

Alleen de smalle doodszee scheidt 

ons van dat zalig land. 

 

Men ziet het veld aan de overkant 

in groene luister staan, 

als Israël ’t beloofde land 

zag over de Jordaan. 

 

God, laat ons staan als Mozes hier 

hoog in uw zonneschijn, 

en geen Jordaan, geen doodsrivier 

zal scheiding voor ons zijn. 

 

overdenking  O.V.T. 

    onvoltooid  

    voltooide  

    tijd 
 

 

koor Nadagen 

tekst Henk van den Berg naar “Herfst” van Rainer Maria Rilke 

melodie Wilmer de Jong 

 

inleiding op de herdenking 
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koor Heer, herinner u de namen 1 

tekst: M. Verdaasdonk, melodie: H. Strategier 
 

 

 
 

noemen van de overledenen van Vrijburg – 1 - 
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koor  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 overledenen van Vrijburg – 2 -  

 

koor  Heer, herinner u de namen 1 
Heer, herinner u de namen  

  van hen die gestorven zijn,  
  en vergeet niet, dat zij kwamen  
  langs de straten van de pijn,  
  langs de wegen van het lijden,  
  door het woud der eenzaamheid, 
   naar het dag en nacht verbeide  
  vaderhuis, hun toebereid. 

 

aansteken van de lichtjes 

tijdens het aansteken van de lichtjes  

orgelspel 

daarna zingen allen: 

Taizé 1 Dans nos obscurités – doorlopend meditatief 

  

Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  

vuur dat nooit meer dooft.  

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  

dat nooit meer dooft,  

vuur dat nooit meer dooft. 

 

stilte 

 

de opgegeven namen worden gezongen door solisten en koor 
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gebed en gezamenlijk 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 het kwade. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid. 

 

Amen. 

 

collecten, thema:   
 
.   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. 
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam 
 
.   tweede collecte, gemeente 
 

orgelspel tijdens de collecten 
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slotlied 657 Zolang wij ademhalen                                 tekst  S. d Vries                                                                                                                                                                                                                                                                   

          mel: Wales 1865 

 
 
 

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. 

 

afscheid en zegen
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               de gemeente antwoordt met  

 
 

 

orgelspel  

 

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

******************************************************** 

 

mededelingen:  

Zondag 2 december, 1e Advent om 10.30 uur Vrijburg laat voorgaan: 

Job Cohen.  

Voorganger: ds. Joost Röselaers. 

 

Dinsdag 27 november Ruimte voor aandacht. Mindfulness-meditatie 

o.l.v. ds. Joep de Valk en Annemieke van der Veen om 19.45 uur in de 

Van Hillekamer. 

 

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 en 

meepraten in onze LinkedIn groep. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06-53391524), ds 

Japke van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (06-55776713) en 

ds Liesbeth Baars (06-23641242). Wilt u een gesprek met één van hen 

of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen. 

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. 


