
Op Adem Komen 

REMONSTRANTSE SCHUILKERK ALKMAAR 

16 mei 2021, 11.00 uur 

Samenspel tussen hemel en aarde  
– over het helpen van God 

Voorganger: Pastor Jan den Hertog 

Voorzang: Connie Kriek  

Piano:  LeonHne Kaptein: 

 _________________________________                                           

Pianospel 

OPENEN 

Aansteken van de kaars  

S6lte 

Lied 279: 1,2,3 Met koning David zingen wij  
       tekst Joke Ribbers  

 melodie Cees van Walsum 

1.   Met koning David zingen wij 
een psalm, een morgenlied. 
O Heer, ik zag de nieuwe dag; 
uw kind vergeet Gij niet. 

2.  Een loflied zingen wij voor Hem 
die alle volken leidt; 
zijn goedheid heeU, mét al wat leeU, 
zijn kinderen bevrijd. 



3.  Wij prijzen God met hart en ziel! 
Zijn trouw reikt hemelhoog. 
Zijn heerlijkheid straalt wereldwijd 
als blozend morgenrood. 

Aanhef 

BIJBEL- VERHALEN 

Inleiding thema, met dagboekfragment E[y Hillesum: 

Ik zal je helpen God, dat je het in mij niet begee>. Dit ene wordt me steeds duidelijker: dat jij 
ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen wij onszelf. 
En dit is het enige, wat we in deze Cjd kunnen redden en ook het enige waar het op aan komt: 
dat stukje van jou in onszelf, die woning in ons waar jij huist, verdedigen. 

Lied bij Psalm 103  Hoe is uw naam –  
   tekst Huub Oosterhuis  

en Michel van der Plas 
melodie Bernard Huijbers 

Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden, 
eeuwige God, wij willen U zien. 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
Eeuwige God wij willen U zien, 

geef ons vandaag een teken van liefde. 
Want wat de hemel is voor de aarde, 
dat is uw liefde voor hen die geloven. 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 

Gij de vergeving van alle zonden, 
recht en gerechHgheid voor deze wereld. 

Gij de vergeving van alle zonden,  
geef ons vandaag een teken van. 

Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,  
dat wij uw mensen zijn, Gij onze God. Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden,  

eeuwige God, wij willen U zien. 
Geef ons vandaag een teken van liefde.  

OVERWEGING  

Lezing Marcus 2, 1-5,                            vertaling M.H. van der Zeyde 

Kort verhaal  De lamme, Herman Andriessen 
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Pianospel 

Lezing Deuteronomium 30, 11-14               bewerking Huub Oosterhuis 
Het woord dat ik jou geef vandaag 
is niet te hoog voor jou, niet te ver weg. 
Het is niet in de hemel, zeg dus niet: 
wie haalt het voor ons uit de hemel. 
Het is niet overzee, zeg dus niet: 
wie haalt het voor ons van overzee. 
Nee, dichtbij is dit woord,  
in je mond, in je hart – 
je kunt het volbrengen. 

Pianospel, met lied 334 Het woord dat ik jou geef    
tekst Ad de Keyzer bij Deuteronomium30,11-14 

melodie Ad de Keyzer 
Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar, 
is niet te hoog, jij kunt het volbrengen. 

BIDDEN EN GEVEN 

Gebed  Te hominem  dankwoorden van God voor de mens              Paula Copray 

Mededelingen  

Lied 98c Tot de einden der aarde    
tekst Karel Eykman, bij Psalm 98, 4-8 

melodie ChrisHaan Winter 
Bergen kunnen het 
door het ruisen van duizend bomen in bossen: 
roepen en zingen ter ere van de Heer. 
Zij zijn de echo van Gods naam, 
de echo van Gods naam. 
Zeeën kunnen het 
door het bruisend geluid van golven in de branding: 
juichen en swingen ter ere van de Heer. 
Zij zijn de echo van Gods naam,  
de echo van Gods naam. 
Mensen kunnen het 
tot het uiterste eind van heel onze aarde: 
dansen en springen ter ere van de Heer. 
Wij zijn de echo van Gods naam, 
de echo van Gods naam. 
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Slotwoorden   naar Paulus  ’Brief aan de Galaten’ 

Pianospel 

Collectedoel: Alkmaar Taal Thuis.  
Alkmaar Taal Thuis is een voortzeKng van het Freedom House. De groep vluchtelingen, die 
inmiddels een status en een woning hebben gekregen, wilde heel graag de taallessen blijven 
volgen. Daarvoor is Alkmaar Taal Thuis in het leven geroepen. In het wijkgebouw de Rekere 
komen de vrijwilligers en de taalzoekers op dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00- 16.00  
uur bij elkaar.  
Tijdens de lockdown kwam een groot gedeelte van dit bijzondere vrijwilligerswerk sCl te lig-
gen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een mogelijkheid om Taal Thuis weer op te star-
ten. Uw bijdrage is dan ook meer dan welkom.   
Uw bijdrage voor Alkmaar Taal Thuis en voor de eigen gemeente kunt u overmaken naar het 
rekeningnummer van de Remonstrantse gemeente Alkmaar, NL30 INGB 0000.23.36.38. 

De eerstvolgende Op Adem Komen dienst is op 20 juni 2021 om 11.00 uur, inzingen om 
10.45. Voorganger is pastor Gonny Loman. Het thema is: Luisteren in de s6lte 
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