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Openingstekst
Wij zoeken hier de stilte.
Wij komen tot U om te bidden,
zonder iets te willen vragen,
Uw nabijheid is ons genoeg.”
Lied:
H. Oosterhuis / A .Oomen
Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven
sprekend nabij, de stilte verwacht U
mensen bestaan U, zien en beleven U.
Mensen van vlees, van licht en gesteente
hard en van bloed, een vloed niet te stelpen
mensen uw volk, uw stad hier op aarde.
Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.
Adem ons open, maak ons uw aarde
uw nieuwe hemel, vrede op aarde.
Welkom en inleiding
Openingsgebed
Geest van God,
verzacht onze kritische ogen,
opdat wij zien in warmte en medeogen.
Open onze verstopte oren,
opdat wij de taal leren verstaan die ons onbekend is.
Leer ons verstand om wijs te zijn,
wij bidden jou om zachtmoedigheid en kracht.
Lied:
H. Oosterhuis / T. Löwenthal
Onstilbare tonen, zwijgende woorden mogen hier klinken.
De mond die ze zingt, het hart dat ontvangt zij gezegend.
Zoals een landschap meer ruimte is dan te zien is
en zoenen meer zijn dan de perfecte vorm van de lippen.
Zo roepen wij uit wirwar te voorschijn een weg
een lichtgestalte uit dromen en schaduw van dood Zo wordt van aarde tot hemel Gij, onze enige ware.

Eerste lezing van Etty Hillesum
“Men moet, ondanks de vele mensen, de vele vragen, de veelzijdige studie, altijd een grote
stilte met zich meedragen, waarin men zich steeds terugtrekken kan, ook te midden van het
grootste gewoel en midden in het intensiefste gesprek.”
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Tweede lezing: 1 Kon 19:11-12
‘Kom naar buiten,’ zei de Eeuwige, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de
Eeuwige voorbij.
Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Eeuwige uit, die de bergen spleet en de rotsen
aan stukken sloeg, maar de Eeuwige bevond zich niet in die windvlaag.
Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Eeuwige bevond zich niet in die
aardbeving.
Na de aardbeving was er vuur, maar de Eeuwige bevond zich niet in dat vuur.
Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries.
Bij wijze van derde lezing: The misguided monk
Filmpje: https://youtu.be/mQQ3BdjCc4I
Overweging
Pianomuziek
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,
God is voor mij geest, liefde, beginsel van alle dingen.
Ik geloof dat God in mij is,
en dat ik ben in God.
Ik geloof dat het ware welzijn van de mens
bestaat in het volbrengen van Gods wil.
Ik geloof dat het vervullen van Gods wil
ten goede komt aan mij en alle mensen.
Ik geloof dat God wil
dat alle mensen van hun naasten houden
en zo met anderen omgaan
als zij ook zelf behandeld zouden willen worden.
Ik geloof dat de reden waarom wij leven
eenvoudigweg is, dat wij groeien in liefde.
Ik geloof dat deze groei in liefde
de grootste kracht is
om het Rijk van God te vestigen op aarde,
dan zal er een nieuwe ordening zijn
waarin menselijkheid, waarachtigheid en
solidariteit zullen heersen.
Amen.
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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. Je bijdrage wordt erg op prijs gesteld.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw
Hartelijk dank !!!

Het hart van de viering – delen met elkaar
Intenties uit het groene boek
Voorbeden
Tafellied:
Tot zegen
H. Oosterhuis / T. Löwenthal
Deze bijeenkomst zij ons tot zegen
Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen
van hier en overal, aarde en hemel,
deze seconde der uren, der eeuwen,
zij ons tot zegen.
Moge de donkere nacht onze dagen behoeden,
deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken,
dat onze boeien geslaakt,
onze honger gestild,
dat niet de dood op ons valt.
Moge het licht van de morgen
over ons opgaan, nieuw alle dagen.
Moge de kracht in ons varen
van Jezus uw dienstknecht uw kind.
Dat ons voor ogen staat hij door u geroepen,
bestemd en bezield om in ons midden,
eens en voorgoed,
te zijn uw woord uw voorbeeldmens,
aldoende liefde, recht –
brood uit de hemel, water uit de rots,
wijnstok wereldwijd vertakt –
Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwt,
liefde sterker dan de dood.
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Die mens gedenken wij
als een van ons, als een met u.
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat hij leven zal in ons
uit kracht van u.
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is genoeg voor allen.
Kom bevrijden wees genadig,
ere zij u in den hoge,
diep in ons midden,
vrede op aarde,
kome wat komt.
Lied en beeld: Adem uit – Wende
https://www.youtube.com/watch?v=OhGjQ6cMVz0&list=RDMM&index=6
Je ogen schieten door de ruimte,
in elke hoek een groot gevaar
Ieder woord een donker teken,
elk geluid een valse snaar
En alles wat maar terug kijkt
is een kleine stille poging je ziel te breken.
Ik zie je schuilen in je zinnen,
ik zie de kaarten in je mouw
Je lacht als kogels naar de vijand,
je praat als vogels in paniek
Maar als je handen de mijne raken,
voel ik een verborgen strak verdriet.
Maak je buik zacht.... Adem uit lief.
Haal de messen uit je zakken,
haal de spijkers uit je schouders.
Kom hier, dan steel ik al je tranen.
Ik vang ze op en blaas je droog.
Die warme wind over je lichaam
maakt je wangen roze-rood.
Je hoeft niet meer te vechten,
't is afgelopen het is klaar
Alle wolken zijn verdreven,
alle wolven zijn naar huis.
Je hoeft niets meer te vragen.
Het is veilig, geloof me maar...
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Kom leg je hoofd hier in mijn handen
tot je niet meer liegen kan
tot je langzaam, langzaam kwetsbaar bent
en niet meer bang
Kom leg je hoofd hier in mijn handen
tot je niet meer denken wil
Tot je langzaam... langzaam.... langzaam
echt verloren bent en stil.
Maak je buik zacht,
adem uit lief
adem uit.
Nodiging
Delen van brood en wijn
Lied:
H. Oosterhuis / A. Oomen
Wat ik gewild heb,
wat ik gedaan heb,
wat mij gedaan werd,
wat ik misdaan heb,
wat ongezegd bleef,
wat onverzoend bleef,
wat niet gekend werd,
wat ongebruikt bleef,
al ’t beschamende,
neem 't van mij.
En dat ik dit was
en geen ander.
Dit overschot van /stof van de aarde:
dit was mijn liefde.
Hier ben ik.
Mededelingen
Slotlied - Zegenbede Petra Kerssies / Tom Löwenthal
Ga nu allen heen in vrede
met woorden van een ver verleden
gezegend gij met Abraham, Sara, Hagar, Ismaël en Isaak.
Moge de Levende ons zegenen en behoeden.
Moge zijn aangezicht ons verlichten
en ZHIJ ons genadig zijn.
Dat ZHIJ met ons is
en wij in vrede leven.
Na de viering is nog gelegenheid om met elkaar na te praten.
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Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden)
Zondag
31 oktober
7 november
14 november
21 november

Aanvang 10.30 uur

Voorganger

Agenda

Diana Vernooij
Bert van der Meer
Jan Andreae
Henk Kemper

In de Amstelkerk en via Zoom
In de Duif en via Zoom
In de Duif en via Zoom
In de Duif en via Zoom

Het Duifkoor zal weer wekelijks zingen in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper. Het
koor wordt begeleid door onze pianiste Irina Ursu- Antonova. 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 20:00 tot 22:00 uur in De Duif.
Het Groene Boek, waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven, ligt vooraan in de kerk. De
intenties worden tijdens de viering voorgelezen.
Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap
moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.
Elke 2de zondag van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap
gekozen jaardoel. In 2021 is dat het Liliane Fonds. Zij zetten zich in voor kinderen die in
extreme armoede opgroeien, speciaal de gehandicapten, dat ook zij hun talenten kunnen
ontwikkelen.
Tweemaal per jaar organiseren wij een speciale kinderviering. Voor 2021 zijn de volgende
vieringen gepland: Palmpasen (is vervallen) en 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 eerste en derde maandagavond van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een
openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen
voorbereid voor de komende twee vieringen. De Zoomcode voor die vergadering is:
https://us02web.zoom.us/j/86209078507
Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, ook bereikbaar via het algemene emailadres.
Oecumenische Basisgemeente “De Duif”, Utrechtsedwarsstraat 7 1017 WB Amsterdam.
IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.
De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je de
meest recente informatie. E-mail adres: info@deduif.net voor de kindervieringen:
kindernevendienst@deduif.net
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