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Openingsgebed Stilte  Cees Haring 
 

De stilte oordeelt niet 
Zij stelt geen vragen 
In haar zijn geen verlangens 
Zij kent geen dwang 
 

De stilte vraagt niet 
Zij stelt geen doel 
In haar is geen morgen 
Zij kent geen wil 
 

De stilte heeft geen oorzaak 
Zij kent geen angst 
In haar is geen verleden 
Zij stelt geen eisen 
 

De stilte is niet van mij 
Zij kent geen bezit 
In haar zijn geen zorgen 
In ieder hart ligt zij verborgen 
 

 
 
 
 
Adagio in C mineur – Thijs Derksen 
 
 
 
 
 
Welkom en inleiding 
 

 

 



 4 

Lied  

Let me fall 
 

Let me fall 
Let me climb 
There's a moment  
When fear and dreams  
Must collide 
 

Someone I am 
Is waiting for courage 
The one I want 
The one I will become 
Will catch me 
 

So let me fall 
If I must fall 
I won't heed your warnings 
I won't hear them 
 

Let me fall 
If I fall 
Though the phoenix  
May or may not rise 
 

I will dance so freely 
Holding on to no one 
You can hold me only 
If you too you will fall 
Away from all these 
Useless fears and chains 
 

Someone I am 
Is waiting for my courage 
The one I want 
The one I will become 
Will catch me 
 

So let me fall 
If I must fall 
I won't heed your warnings 
I won't hear 
 

Let me fall 
If I fall 
There's no reason 
To miss this one chance 
This perfect moment 
Just let me fall 

Laat mij vallen 
 

Laat mij vallen 
Laat mij klimmen 
Er is een moment  
Dat angst en dromen 
Met elkaar botsen 
 

Degene die ik ben 
Wacht op moed 
Degene die ik wil zijn 
Degene die ik zal worden 
Zal mij opvangen 
 

Daarom, laat mij vallen 
Wanneer ik val 
Zal ik je waarschuwingen negeren 
Ik zal ze niet horen 
 

Laat mij vallen 
Wanneer ik val 
Zal de feniks 
Wel of misschien niet opvliegen 
 

Ik zal zo vrij dansen 
Me aan niemand vasthouden 
Jij kan mij alleen vasthouden 
Als ook jij valt 
Ver van al deze  
Waardeloze angsten en ketens 
 

Degene die ik ben 
Wacht op moed 
Degene die ik wil zijn 
Degene die ik zal worden 
Zal mij opvangen 
 

Daarom, laat mij vallen 
Wanneer ik val 
Zal ik je waarschuwingen negeren 
Ik zal niet luisteren 
 

Laat mij vallen 
Wanneer ik val 
Is er geen reden 
Om deze ene kans te missen 
Het perfecte moment 
Laat me gewoon vallen 
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Eerste lezing  Psalm 131 uit Psalmen Vrij, Huub Oosterhuis 
 

Gij 
 

ik waan mij niet wijzer 
ik weet mij niet meer dan een mens  
keer mij niet af van mijn naaste  
droom geen hoogdravende dromen  
ik heb mijn bestemming erkend  
mijn ziel is tot rust gekomen 
 

een kind dat gedronken heeft 
en rust aan de borst van zijn moeder  
zo is mijn ziel in mij. 
 

Ik wacht op U, ik wacht  
van nu af tot in eeuwigheid  
omdat Uw naam verluidt 
 

Ik-zal-er-zijn. 
 
 
 
Tweede lezing 1 Korintiërs 13; 12 
 

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we 
oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik 
volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.  
 
 
 
Borobudur in Maanlicht - Leopold Godowsky.  
 

Godowsky was een Amerikaans pianist die in 1923 door Java 
reisde en een monumentale Javasuite voor pianosolo 
componeerde. Dit stukje is er een onderdeel van en verklankt de 
Boeddhistische tempel Borobudur (Midden-Java, bij 
Yogyakarta) bij maanlicht op poëtische wijze. 
 
 



 6 

Derde lezing  Sequentia 
 

Kom, Heilige Geest 
en zend uit de hemel 
een straal van Uw licht. 
 

Kom, vader der armen, 
kom, gever aller gaven, 
kom, licht der harten; 
 

Allerbeste Vertrooster, 
zoete gast der ziel, 
zoete verkwikking; 
 

Bij vermoeidheid schenkt Gij rust, 
bij hitte verkoeling, 
bij tranen troost. 
 

O allerzaligste licht, 
vervul het diepst van het hart 
uwer gelovigen. 
 

Zonder Uw goddelijke hulp 
is er niets in de mens,  
niets dat vrij is van schuld. 
 

Reinig wat bevuild is, 
besproei wat verdord is, 
genees wat gewond is. 
 

Buig wat weerspannig is, 
verwarm wat koud is geworden, 
geleid wat verdoolde. 
 

Geef Uw gelovigen, 
die op U vertrouwen 
Uw zevenvoudige gaven. 
 

Geef de verdiensten van de deugd, 
geef een zalig sterven, 
geef de eeuwige vreugde. 
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Dhamma-talk en meditatie 
 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 

God, in de leegte zocht ik je 
en ik heb je niet gevonden. 
In de drukte heb ik je gezocht 
en ook daar was je niet. 
Toen keek ik in mijzelf, 
daar zat je al te wachten 
en alles was in jou 
dus alles was in mij. 
Je bent er! 
Dat geloof ik. 
 
 
 
 

Collecte 
 

In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / 
jaarlijkse bank- of giroafschrijving. Mocht je hier (nog) geen gebruik van 
maken, dan kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. 
Daarmee kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten 
maken o.a. om wekelijkse vieringen te kunnen houden (zoals de forse 
huurkosten van deze kerk). 
Je bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk dank !!! 
 

 
 
 
In a Landscape – John Cage 
 

Meditatief, verstild, gebeurt weinig, gaat om de klank, heel rustig 
voortschrijdend, soms geheimzinnig, vragend, roepend, klokken. 
Cage was de man die het stuk componeerde.  
De pianist ging zitten en speelde niet, hij luisterde naar de stilte!  
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Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 
 
 
 
Tafelgebed 
 
Wij breken en wij delen, 
wij breken samen brood 
en reiken aan elkaar de beker. 
Dit eeuwenoud gebaar 
herhalen wij vandaag. 
 
Met breken en delen 
vieren we gemeenschap 
en belijden we gelijkheid, 
solidariteit en mededogen. 
 
Een volk begon de uittocht 
bevrijdde zich van slavernij, 
het trok door de woestijn. 
 
Jezus van Nazareth uit Palestina, 
zijn leven was geven, breken en delen. 
Hij nam het brood en de beker 
en gaf ons zijn erfenis. 
 
Zo willen wij ook leven  
samen met iedereen die we op ons pad vinden 
de mensen voor wie wij kiezen 
en de mensen die ons vreemd zijn.  
 
Daarom herhalen wij vanmorgen 
dit oud gebaar 
van breken en van delen. 
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Nodiging 
 

Breken en delen van brood en wijn 
 
 
 
Metamorphosis – Philip Glass 
 

Minimal, meditatief, mineur, milde beweging, cirkelend, slechts 
enige akkoorden, steeds opnieuw beginnend, eindeloze 
herhaling van een paar zinnen. 
 
 
 
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 de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid.  

Amen. 
 
 
 
Actie en informatie 
 
 
 
Zegenbede 
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De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling 
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004. 
 
Na de viering ben je van harte welkom voor een kopje koffie of thee en 
een goed gesprek! 
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Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur 
 

Zondag Voorganger Gastvoorganger / 
Lector 

Speciaal / Lunchconcert 
12.00 - 12.45 

6 mei Diana Vernooij Margriet van Reisen 
Margriet van Reisen zingt Koreaanse 
klassieke muziek bij het thema “Voor  
een keuze staan” 

13 mei Catrinus Mak  
Lunchconcert: 
Duo Tania Sikelianou - piano en viool 

20 mei Henk Kemper  Zondag na Hemelvaart 

27 mei Helma Schenkeveld  Pinksteren 

3 juni Marina Slot   

10 juni n.n.b.  Lunchconcert: Bram Buitenkant - piano 

17 juni Frans Gerritma   

24 juni Henk Kemper  Kinderviering: Sint Jan 

1 juli Hans Ernens   

8 juli Helma Schenkeveld en Catrinus Mak  

 
In elke viering zingt ons koor o.l.v. de dirigent Henk Kemper. Het koor wordt tijdens het 
zwangerschapsverlof van onze vaste pianiste Irina Antonova, begeleid door de pianiste 
Evelina Vorontsova. Het koor verwelkomt ook altijd graag nieuwe leden!  
Lijkt het u leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent of een van de 
koorleden. Het koor repeteert wekelijks op dinsdag van 20–22 uur in De Duif. 
 

Het Groene Boek, waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven, ligt vooraan in de kerk.  De 
intenties worden tijdens de dienst voorgelezen. 
 

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap 
moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden. 
Elke tweede zondag van de maand is er een tweede collecte, bestemd voor het door de 
gemeenschap gekozen jaardoel. In 2012 is dat de Voedselbank Amsterdam. De Voedselbank 
zet zich in voor huishoudens die niet in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. 
Zij functioneren als schakel tussen overschot en gebrek in onze maatschappij.  
 

Vier maal per jaar organiseren wij een speciale kinderviering. Voor 2012 zijn de volgende 
vieringen gepland: Palmpasen (1 april), Sint Jan (24 juni), Sint Maarten (11 november) en 
uiteraard Kerst (24 december). 
 

Periodiek wordt ons blad “Het Groene Licht” verspreid. Heeft u zin om ook eens een stukje te 
schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck en Hortense Ghijs. Of per mail op 
het algemene e-mailadres (zie onderstaand). 
 

Iedere maandagavond is er om 20.00 uur een openbare Liturgievergadering. Hierin worden de 
vieringen voorbereid en geëvalueerd. Aanbellen 
Utrechtsedwars-straat 7.  U bent welkom vanaf 
19.45u. Informatie bij de coördinator liturgie: Marian 
van der Meer, ook bereikbaar via het algemene e-
mail adres. 
 

Oecumenische Basisgemeente “De Duif”, 
Utrechtsedwarsstraat 7, 1017 WB A’dam. 
Gironummer: P4980620 t.n.v. Stichting “De Duif”  
De Duif op Internet: www.deduif.nu voor informatie, 
activiteiten, overwegingen en vieringen.   
E-mailadres: deduif@xs4all.nl voor de 
kindervieringen:        
kindernevendienst.deduif@xs4all.nl 

http://www.deduif.nu/
mailto:deduif@xs4all.nl
mailto:kindernevendienst.deduif@xs4all.nl

