
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Herdenking van de overledenen

De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet.

Hanna Lam

zondag 26 november 2017

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

organist: Erik Visser
het koor zingt o.l.v. Kaiyi Min
met sopranen Ana Balestra en Ardelia Padma Sawitri 
en baritone Dody Soetanto
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orgelspel,  Jan Pieterszoon Sweelinck , ”Mein junges Leben hat ein 
End”.                         

luiden van de klokken

stilte

aansteken van de kaars
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 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.

2



openingslied 601 Licht dat ons aanstoot
                                                                                                                  tekst: Huub Oosterhuis, 

                                                                                                                  melodie: Antoine Oomen

koor couplet 1 vierstemmig, allen couplet 3

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.

3



allen gaan zitten
inleiding op de dienst

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.

Cantorij 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?
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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.

gedicht uit de bijbel psalm 90, 1-4.10.12.14.17

Heer, u bent ons een toevlucht geweest 
van geslacht op geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren, 
voor u aarde en land had gebaard – 
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: „Keer terug, mensenkind.‟
Duizend jaar zijn in uw ogen 
als de dag van gisteren die voorbij is, 
niet meer dan een wake in de nacht. 

Zeventig jaar duren onze dagen, 
of tachtig als wij sterk zijn.
Het beste daarvan is moeite en leed,
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. 

Leer ons zo onze dagen te tellen 
dat wijsheid ons hart vervult.
Vervul ons in de morgen met uw liefde, 
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. 

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. 
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat. 

lied 247   Blijf mij nabij tekst (vert.)o.a.W.Barnard
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mel. Monk

overdenking

koor Piu Jesu uit Requiem van Karl Jenkins, 2004

Pie Jesu, 
Pie Jesu
Pie Jesu Domine
Dona eis requiem
Sempiternam
Sempiternam
Sempiternam requiem

Barmhartige Jezus, 
Barmhartige Jezus
Barmhartige Jezus, Heer, 
Geef hen rust 
Eeuwige, 
Eeuwige, 
eeuwige rust

inleiding op de herdenking

koor Heer, herinner u de namen 1
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tekst: M. Verdaasdonk, melodie: H. Strategier

noemen van de namen
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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 namen

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 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

namen zingen door solisten en koor

gebed en gezamenlijk Onze Vader
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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:  Zieken

.   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, Tarquinio Merula, Intonazione cromatica.
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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!

afscheid en zegen

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.



orgelspel, Johann Sebastian Bach, Klein preludium in D

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

*************************************************************
mededelingen

 De bloemen uit deze dienst gaan naar mevr. H.Douw.

Zondag 3 december 2017 gezamenlijke kerkdienst met de doopsgezinden in 
de Singelkerk (nr 452) om 10.30 uur. Maaltijdviering.
Voorgangers, ds Joep de Valk en ds Ewoud Roos.
 
Zaterdag 2 december, van 14.00 uur tot 16.00 uur is er Adventssamenzang in
de kerkzaal, samen met de cantorij. De cantorij zingt ook apart enkele 
liederen vier-stemmig. Koffie en thee erna.

 Donderdag 14 december; vanaf 11.30 uur tot 14.00 uur, Adventslunch,
 Opgeven bij het bureau. (tel: 020-6714277)

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) 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.

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
 jhroselaers@online.nl

Naam………………………………………………………….

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

Postcode en Woonplaats………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………

mailto:jhroselaers@online.nl
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