
  

 

Zondag  

21 november 2021  

 

 

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 

 

 

Voorganger: Joost Röselaers  

Organist: Jan Pieter Lanooy  

Cantorij o.l.v. Kaiyi Min  
 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  en 

via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/


Orgelspel  

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte 

                                                                                             

de gemeente gaat staan 

 

Lichtlied: 601 (Licht dat ons aanstoot in de morgen)        

 



2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

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. 

 

 

Votum: 

 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan God, 

 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. 

 

 

Groet:   

 voorganger: Vrede zij u. 

 gemeente: De wereld zij vrede.  

                                                              

                                                         

                                                                    de gemeente gaat zitten 

 

 

Gebed 

 

 

 

 



Lied 'Er is een land van louter licht' (LB 753) couplet 1-2-3-6 

 
 

2. Daar is het altijd lentetijd, 

in bloei staat elke plant. 

Alleen de smalle doodszee scheidt 

ons van dat zalig land. 

 

3. Men ziet het veld aan de overkant 

in groene luister staan, 

als Israël ’t beloofde land 

zag over de Jordaan. 

 

6. God, laat ons staan als Mozes hier 

hoog in uw zonneschijn, 

en geen Jordaan, geen doodsrivier 

zal scheiding voor ons zijn. 

 

 

Lezing: Delen uit Prediker 3  

 

De Cantorij zingt: Nadagen  

 

Overdenking 

 

De cantorij zingt: Aus tiefer not (J.S. Bach) 

Orgelspel Aus tiefer Not schrei ich zu dir (Piet Kee, 1966) 



 

Inleiding op de herdenking 

 

Heer, herinner u de namen                               tekst: M. Verdaasdonk, 

 melodie: H. Strategier 
 

 

 

 

        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. 
  

     Namen van verloren dierbaren 

 

 Gelegenheid om kaarsen aan te steken  

 

tijdens het aansteken van de kaarsen zingt de Cantorij:  

  

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 

 

 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. 

 

.   collecten, Thema Zieken 

.   eerste collecte, de Kruispost      

In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische 

en psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg 

geen hulp kunnen vinden. Kruispost geeft hulp aan onverzekerden, daklozen 

en asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een donatie gevraagd en draagt zo 

naar vermogen bij in de onkosten.  

Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt 

hulp gegeven die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk, in-

dien nodig aangevuld door maatschappelijk werk.      

Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370  t.n.v. Stichting Vrienden van Kruis-

post 
 

.   tweede collecte: Diaconie. De diaconie zet zich in voor de samenleving.  

De diaconie ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn geko-

men. De diaconie ondersteunt ook projecten in Amsterdam en ver daar bui-

ten.  

Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 1730 

 

We zijn recent overgestapt van Tikkies naar een algemene QR code. Deze 

kunt u niet met uw eigen bank app lezen maar wel met een algemene QR-

code reader (bv Lens op Android of Camera op iPhone) of zelfs de Tikkie 

QR-lezer. U kunt ook in uw internetapplicatie naar vrijburg.nl/collecte1 

en/of vrijburg.nl/collectediaconie gaan.  

In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalverzoek pa-

gina van Vrijburg. Als u in de kerk bent kunt u ook de witte zuil bij de uit-

gang voor contactloos betalen met uw bankpas gebruiken. 

https://www.vrijburg.nl/collecte1
http://vrijburg.nl/collectediaconie


                                                                                  
 

.   mededelingen 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Connie Haak- van Heek  

 

. slotlied May the road  

 



2. May the sun make jour days bright, may the stars illuminate your nights.  

May the flowers bloom along your path, your house stand firm against the                

storm. 

(refrain) and until we meet again, until we meet again, 

may God hold you in the palm of his hand,  

 

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

 

. muziek na afloop 

 

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

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

 

. Mededelingen:  

 

Zondag 27 november 2021,  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 

Eerste Advent en Maaltijdviering.  

Voorganger, ds Joep de Valk 

 

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 mee-

praten in onze Facebook groep. 

 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joost Röselaers (06-55776713) en  

Jasper Dijkman (06-41760555). 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 geloofsgemeenschap, gevormd 

door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid, verant-

woordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugko-

men in onze diensten, kringen, gespreksavonden en andere activiteiten. 
 


