Op Adem Komen
REMONSTRANTSE SCHUILKERK ALKMAAR

20 juni 2021
11.00 uur

Foto Eric Minten, Oog op Alkmaar

Luisteren in de Stilte

Voorganger: Gonny Loman katholiek theoloog/
geestelijk begeleider CvL
Zang: Connie Kriek en Freek van Veen
Piano: Pieter Rijnja

Pianospel
Openen
Kaars aansteken
Lied Stilte nu

tekst Huub Oosterhuis
melodie Antoine Oomen

Stilte
Lied psalm 65 1, 2 en 6

tekst Willem Barnard
melodie Staatsburg 1554/ Lyon 1547 / Geneve 1551 = Psalm 72

(staande) voorzang mensen mogen mee neuriën

1. De stilte zingt u toe o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
Waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U verwenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.
2. Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.
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6. Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.

Aanhef (hierna gaat men zitten)
Inleiding/ stilte / gebed
Lied 321 1-3,6,7. Niet als een storm
Voorzang (mensen mogen meeneuriën)

1. Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart
2. Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.
3. Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
6. Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.
7. Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
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tekst Huub Oosterhuis
melodie B. Huijbers

Bijbel-Verhalen
Stilte
Gedicht

Ruimtevrees

Marjoleine de Vos

Achter weilanden weiden, daar weer achter
dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen?
De blik verliest je met zichzelf in ruimte
waar aankomst ver en ver te zoeken is.
Niet voorde woerd die plotseling en onbedaarlijk
groen het zonlicht en je oog in zwemt.
Kijk bij je voet, maant hij, waar speenkruid
bloeit, de lucht gespiegeld blauw is in het diep.
Voel warmte op je neus, zie ’t vroege blad
van vlier. Je keek te ver. Dat wat je zoekt is hier

Lied 328

Gij wacht op ons

Gij wacht op ons
totdat wij opengaan voor U.
Wij wachten op uw woord
dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem,
stem ons af op uw stem,
op uw stilte.

Stilte
Gedicht
ver$lt zich de s$lte, verslikt
zich de $jd, stort het gat in? Ik
weet niets meer, ik ben alles kwijt.
Zal ik ooit zien wat geschreven
staat, zal ik horen wat gij verzwijgt?
Ik ben geboren voor de s$lte
wil te vondeling gaan voorgoed.
Zul je mij woordelijk verstaan ?
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tekst Huub Oosterhuis
melodie Bernard Huijbers

Lied 328

Gij wacht op ons

Stilte
Bijbellezingen

psalm 65

Stilte nu. Voor U.
Stilte zingen had ik U beloofd.
Hoor dan.
Hoor dan wie?
Mij- wie mij?
Die deze mens ben
die hier neerligt
nietig schuld beladen
die wil opstaan
ander mens wil zijn
nieuw ik.
Stilte nu.
Mag ik uw tuin betreden
wonen vlak tegen U aan?
Veiliger op aarde is geen plek
Onwankelbaar
de hoog opstaande bergen rondom.
Zoals in den beginne Gij
de hoogste golven hebt bedwongen.
Zo zullen ooit de menigten bedaren
en zal tot rust komen
deze wereld, en nieuw zijn.
En dan stilte zingen
zoals de wind in struikgewas en bomen ruist
zacht lachend.
Toen Gij de aarde bezocht
overstroomde Gij haar met uw rijkdommen:
korenvelden, diepe voren
zachte kluiten grond
grote zomers druipende woestijnen.
Waar Gij uw voet zet bloeit het.
Al dat zingen. Overal. Voor U.
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Lied Stilte nu

Overweging
Stilte – Muziek

Bidden en geven
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader (gebeden)
Mededelingen/Collecte
Stichting Vluchteling
De stichting zet zich over de hele wereld in voor hulp bij acute
nood en opvang van vluchtelingen. Waar nodig wordt gezorgd
voor opvang, onderdak, voedsel, sanitaire voorzieningen en medische zorg. In langer durende situaties geeft zij steun bij wederopbouw, klinieken, etc.
Uw bijdrage voor de Stichting Vluchteling en ten behoeve van de
Op adem komen vieringen is welkom op het rekeningnummer
van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar, NL30 INGB 0000
23.36.38.
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Uitgaan
Lied 541

lied van vandaag en morgen
tekst Huub Oosterhuis
melodie Bernard Huijbers

1. Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.
2. Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud,
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.
3. Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.
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Zending
Zegen / Lied 344

Wij geloven één voor één

(staande)
voorzang voorganger + zangers

Tekst Joke Ribbers
melodie Bernard Smilde

1. Wij geloven é én voor é én
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.
2. Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!
3. Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Pianospel

'Op adem komen' zal vanaf september elke derde
zondag van de maand weer plaats vinden
inzingen 10.45 uur, aanvang 11.00 uur

Zacheüs
over talenten, schaamte en liefde
Zondag 19 september, Jan den Hertog
protestants theoloog, PKN-predikant
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