Zondag
22 november 2020

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: Joost Röselaers en Joep de Valk
Organist: Jan Pieter Lanooy
Zang :Conna Wardenaar, Gon Homburg, Carolien Moree, Wim Schop
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl en
via www.kerkdienstgemist.nl

Orgelspel J.S.Bach, Erbarm dich mein, o Herre Gott BWV 721
Luiden van de klokken
Welkom en korte mededelingen
Aansteken van de kaars
Stilte

de gemeente gaat staan
Lichtlied: Doe je licht aan

tekst: Karel Eykman
muziek: Erik Visser

Licht dat wil ingaan
tegen donkere nachten
tegen duistere machten
de morgen breekt aan.
Laat het donker verdwijnen
laat de aarde verschijnen
maak dat het licht levend
word zelf lichtgevend
doe je licht aan.
Votum:
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

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

Groet:
voorganger: Vrede zij u.
gemeente:
De wereld zij vrede.
de gemeente gaat zitten

Gebed
Lied 942 Ik sta voor U in leegte en gemis, couplet 1 en 3

tekst H.Oosterhuis
mel: B.Huijbers

1. Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
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.
Inleiding
Wonderverhaal uit de bijbel Markus 5, 21-24.35b-43
Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een
grote menigte bij hem, en hij bleef aan het meer.
Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe,
en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend:
‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen.
(.....)
Er kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw
dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?’ Maar Jezus
hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar
blijf geloven.’
Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en
Johannes, de broer van Jakobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de
synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te

weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie
zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader
en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het
kind binnen.
Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze
taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ Meteen stond het meisje op en
begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid
geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen,
en zei dat ze haar te eten moesten geven.
Lied Nadagen
Er is Een, Een die ons vallen houdt in haar handen.
Alsof in de hemel de bomen verdorren vallen van ver de bladeren neer.
Uit de sterren keert zwarte aarde weer om zich in stille eenzaamheid te storten.
Wij vallen allen lot dat ook mijn handen wacht. Kijk maar naar anderen: wij
vallen allen.
Maar er is Een Een die ons vallen houdt in haar handen oneindig zacht.
Er is een, Een die ons vallen houdt in haar handen oneindig zacht.
Reiner Maria Rilke
Overdenking
Pianospel: Nimrod uit de Enigma Variaties van Edward Elgar
Inleiding op de herdenking
Lied 730
Heer, herinner u de namen 1

tekst: M. Verdaasdonk,
melodie: H. Strategier

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.

Noemen van de overledenen van Vrijburg – 1 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,
en wis hunne zonden uit.
Noemen van de overledenen van Vrijburg – 2 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.
Noemen van de overledenen
Stilte
Voorbeden, stil gebed, 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.
Mededelingen en collecten
. thema collecten: 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: Diaconie
Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79
De witte zuil voor digitale giften staat bij de uitgang.
Tikkies
Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-code
reader of tikkie-app (via playstore of appstore)

Eerste collecte

Tweede collecte

Gemeente gaat staan

Slotlied 657 Zolang wij ademhalen couplet 1 en 2

tekst S.de Vries
mel: Walwes1865

1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
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,
de gemeente antwoordt met: Amen
Slotlied 657 Zolang wij ademhalen couplet 4
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 bij verlaten van de dienst. J.S.Bach, Mit Fried und Freund fahr
ich dahin. BWV 616

********************************************************
Mededelingen:
Zondag 29 november, eerste advent. Kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds Japke van Malde
In plaats van de jaarlijkse adventslunch wordt er op donderdag 17 december
vanaf 14.30 uur een concert gegeven door een pianoduo. (zie blad Vrijburg)
Vrijzinnige Miniaturen uit Vrijburg
Vanuit Vrijburg worden 5 dagen per week Vrijzinnige Miniaturen in de
vorm van podcasts verstuurd. Deze podcasts zijn geïnspireerd op het thema
“Het verlangen geraakt te worden” en worden geschreven en gemaakt door
het zgn. Podcastcollectief van Vrijburg.
U kunt deze vrijzinnige miniaturen van max. 3 minuten, beluisteren en lezen
op uw email en op de website van Vrijburg
Wilt u deze miniaturen dagelijks ontvangen? Meldt u dan aan via de website of stuur een mailtje naar info@vrijburg.nl
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl U kunt
via de website onze nieuwsbrief aanvragen.
Coronamaatregelen Vrijburg:
Ook voor de laatste preventie maatregelen tegen corona kunt u terecht op
Vrijburg website zoals o.a. geen gelegenheid met elkaar koffie of thee te
drinken, (beperkte) aanmelding voor de kerkdiensten: 30 personen. U wordt
dan direct op de hoogte gebracht van de reservering.
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten in onze LinkedIn groep.
De voorgangers van Vrijburg zijn ds Japke van Malde (071-5142807), ds
Joost Röselaers (06-55776713) en Lodewieke Groeneveld (06-40832921)
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 en Vrijzinnige Protestanten. 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
jroselaers@vrijburg.nl
Naam………………………………………………………….
Adres ………………………………………............................
Postcode en Woonplaats………………………………………
E-mailadres:……………………………………………………

