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Welkom in deze kerk: gemeenteleden, gasten, passanten, 
vrienden en buren!  
 
De Amersfoortse Zwaan viert haar tienjarig jubileum. Dat is natuurlijk 
een heel bescheiden jubileum als je in een 800 jaar oude kerk zit, 
maar toch stemt het ons blij en dankbaar. Daarom willen we het 
graag met jullie vieren. De Amersfoortse Zwaan is het project van 
transformatie van de voormalige Heilige Geestkapel en Lutherse kerk 
naar een bijzondere plaats voor iedereen, een kerk als hart in de 
stad. Onze naam verwijst naar de zwaan die als windvaan op het 
torentje staat. En die verwijst op zijn beurt weer naar een mooi 
Middeleeuws verhaal van Maarten Luther en Johannes Hus, over 
vertrouwen hebben en vasthouden aan je principes. Dat het vandaag 
25 juni is, de gedenkdag is van de Augsburgse Confessie (zeg maar 
de Lutherse geloofsbelijdenis), is een mooi toeval.  
 
De viering zet verschillende vogels in de spotlights: natuurlijk de 
zwaan, maar ook de haan, de duif en de vogel Geest. En uit Brahms’ 
Deutsches Requiem klinkt Psalm 84 over de mus en de zwaluw die 
ook een plek vinden bij God: ‘Wie lieblich sind deine Wohnungen’.  
Dit alles als eerbetoon aan alle vreemde vogels in deze stad, in deze 
kerk, aan al Gods kinderen. 
 
Is er iemand die je mist, iemand die je wat extra licht en sterkte 
toewenst? Steek een kaarsje aan: een vlammetje van aandacht en 
gebed voor iemand anders - of voor jezelf.  
 
Op de voorkant: M.C. Escher: Twaalf vogels 
 
 
voorganger:  Diederiek van Loo  
orgel en koor:  Cees-Willem van Vliet 
piano:   Adriaan Plantinga 
 
koor: Seline Loef-Haalboom, Jacomijn van der Kooij, Eva Cornelisse, 
Susanne Kliegel-Rothfusz, Lydia Vroegindeweij, Jeanette van der 
Laken, Els Kaars, Ed Rothfusz-Kliegel, Henk Ruitenbeek, Jan 
Braster, Dieter Egelkraut, Ronald Vendelmans. 
 
 
www.amersfoortsezwaan.nl of www.stadsdominee.nl 
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Muziek    Allemande uit Suite d-moll (BWV 812) 
    Johann Sebastian Bach 

 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
voorzang, daarna herhaling door allen: 

 
 
voorzang:  Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet,  
   Hij gaat voor mij uit, verlicht mij dag aan dag. Refrein 
voorzang:  Hij is het licht der wereld voor alle mensen,  
   de duisternis zal wijken uit ons hart. Refrein 
 
v. onze hulp is in de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw is, altijd en altijd, 
a.  EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS. 
v. In de Naam van de Ene:  
a. LICHT EN VREDE 
v. voor jullie allen:  
a. LICHT EN VREDE! 
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2.  Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 

3.  Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 
 

4.  Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

 
5.  O heilige Geest, wij zijn verblijd: 

Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 

t Ad den Besten, m Geneve 1551 ‘Psalm 134’ 

 
gebed om ontferming 
 
kyrie & gloria gezongen 
(Cees-Willem van Vliet, op basis van lied 270 a) 
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v.  Wij danken U, God,  

om al het goede dat wij van U ontvingen. Groot zijt Gij! 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
v. Wij loven U, Christus,  

Gij wijst ons de weg van liefde en ontferming met heel de wereld. 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
v. Wij prijzen U, Geest van God, Adem van leven,  

help ook ons, nu en altijd. 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
 
Lezing uit Exodus 3 
 

Mozes was herder van de schapen van Jetro, zijn schoonvader, 
priester van Midjan.  
Hij dreef de schapen tot achter de woestijn,  
en kwam bij de berg van God, de Horeb.  
Een engel van JHWH liet zich aan hem zien 
in een vuur dat oplaaide midden uit een doornstruik.  
Hij zag: Daar! De doornstruik brandend, lichterlaaie,  
maar de doornstruik werd niet verteerd.  
Mozes sprak: O, laat mij dichterbij komen, ik zal het zien  
- dit groot gezicht - waarom de doornstruik niet opbrandt. 
JHWH zag dat hij dichterbij kwam om te zien.  
Toen riep God, midden uit de doornstruik.  
Hij sprak: ‘Mozes! Mozes!’  
Hij sprak: ‘Hier ben ik.’  
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Hij sprak ‘Kom niet dichterbij, doe je sandalen van je voeten,  
want de plaats waarop je staat, is heilige grond'.  
Ik ben de God van jouw vader, ik,  
de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jakob.’  
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 
JHWH zei: Gezien heb ik, gezien de vernedering van mijn volk  
dat in Egypte is,  
en gehoord heb ik hun luid schreeuwen voor hun drijvers 
en ik weet hun lijden. (…) 
Ga dan nu, ik stuur jou naar farao:  
leid mijn volk, de kinderen van Israël, uit Egypte weg.’ 
Mozes zei tot God: ‘Wie ben ik dat ik naar farao ga  
dat ik de kinderen van Israël uit Egypte weg zou leiden?’ 
Hij sprak: ‘Omdat Ik met je zal zijn. (…) 
Mozes sprak tot God:  
‘Dan kom ik bij de kinderen van Israël, ik, en dan zeg ik tegen hen:  
de God van jullie vaderen heeft mij gestuurd,  
dan zeggen ze: “Hoe is zijn naam?” Wat moet ik dan zeggen?’  
Toen antwoordde God hem: ‘Ik zal er zijn zoals ik ben.  
Zeg daarom tegen de Israëlieten:  
“IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar jullie toe gestuurd.”’  
 
 
het lied van de vogel Gods  
 
allen: 
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3 v A Een duif boven het water, een regenboog:  
 God houdt de goede aarde voor mensen hoog. 

m B Voor Noach draagt de wijnstok bloeit de olijf, 
 en klapwiekend van vrede is daar de duif 
 
 

4 v A Een duif is het die liefde tot leven wekt;  
 een engel die zijn vleugels tot vrede strekt. 

 m B Hij draagt het Woord op wieken en zingt het voort. 
 Zijn woorden zetten vrucht in Maria’s oor. 
 
 

5 v A Een duif boven het water van de Jordaan: 
 die wijst er onder mensen de ware aan. 

m B Het ruisen van zijn vleugels doet God verstaan: 
 de ware weg ten leven wordt hier gegaan. 
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Vanaf vers 6 zingen de mannen op hun eigen melodie dezelfde tekst als 
de vrouwen en zetten bij ‘(B)’ / * in. 
 
6   Een duif van al*zo hoge daalt op ons neer 
   en maakt het hart bevlogen van God de Heer 
 
7   O vogel kom gevlogen, breng ons de Geest. 
   God blijft om ons bewogen: vier mee dit feest! 
 
 

 

lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, h. 15  
 
Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen.  
En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt;  
het is nog maar een naakte korrel,  
een graankorrel misschien of iets anders.  
God geeft daaraan de vorm die Hij heeft vastgesteld,  
en Hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm.  
Elk aards lichaam is anders;  
het lichaam van een mens is enig in zijn soort,  
dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook, en ook dat van een vis.  
Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde,  
maar de schittering van een hemellichaam is anders  
dan die van een aards lichaam.  
De zon heeft een andere schittering dan de maan,  
de maan weer een andere dan de sterren,  
en de sterren onderling verschillen ook in schittering.  
Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan.  
Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid,  
wordt in onvergankelijke vorm opgewekt,  
wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid,  
wordt met schittering en kracht opgewekt. 

 
 
Het lied van de haan die opstanding kraait 
t. Willem Barnard (o.b.v. ‘Quis dedit gallo intelligentiam’, m. Christiaan Winter 
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(geen refrein) 

 
2. Dan klinkt een fel signaal, 

een stem van schel metaal 
scheurt alle dromen open, 
gebeurt nu wat wij hopen?  refrein 

 
3. De haan is een heraut, 

de vaan die hij ontvouwt, 
een vlag van lofgezangen,  
doet ons te meer verlangen,  (geen refrein) 
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4. verlangen naar de dag  
dat alles wat niet mag 
verdaan is en verdwenen. 
De haan staat op zijn tenen,  (geen refrein)  

 
5. de dag die op wil staan 

moedigt hij dapper aan. 
Wij moeten spoedig maken  
dat wij voorgoed ontwaken.  refrein 

 
6. Zijn stem laait als een vuur, 

hij kraait het nieuwe uur,  
het uur dat wordt geboren 
om bij de Heer te horen.    refrein 

 
 
lezing uit het Evangelie naar Mattheus, uit de Bergrede 
hoofdstuk 6    (allen staan) 
 
Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven,  
over wat je zult eten of drinken,  
noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. 
Is het leven niet meer dan voedsel  
en het lichaam niet meer dan kleding?  
Kijk naar de vogels in de lucht:  
ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren;  
het is jullie hemelse Vader die ze voedt.  
Zijn jullie niet meer waard dan zij? (…) 
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,  
dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.  
 
 1x koor, 1x allen: 

        
       
 
overweging  
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Psalm 84 over de mus en de zwaluw die een woning vinden bij God 
Johannes Brahms (uit Ein Deutsches Requiem, op. 45) 
 

Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 
Meine seele verlanget und sehnet sich  
nach den Vorhöfen des Herrn; 
mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. 
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen,  
die loben dich immerdar. 

 
 

 
MET CHRISTUS AAN TAFEL 
 

Collecte 
In de maanden mei en juni is de collecte bestemd voor 
het gezamenlijke project van de Protestantse 
Gemeente Amersfoort: Vakantiegeld Delen. Voor ieder 
die geen financiële mogelijkheid heeft om in de zomer 
een dagje weg te gaan en dat juist zo nodig heeft. De 
andere helft van de collecte is bestemd voor het 
voortbestaan van de Amersfoortse Zwaan.  

Digitaal via deze QR code, contant in de orgelpijp bij de uitgang. 
 
 
Voorbeden 
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Lied van de paradijsvogel 
t Wonno Bleij / m Cees-Willem van Vliet, t.g.v. 10 jaar Amersfoortse Zwaan 

 
1 koor, 2 en 3 allen 
 

 
 

2. Dan zweeft een zwaan aan mij voorbij, 
ik zie hem door de geest; 
zijn lange hals steekt dieper, hij 
reikt hoog, ‘so, la’, hij leest 
en zingt heil in muziek gezet 
in ’t laagland thuis hoog op de kerk 
omvat zijn vlucht het eigen werk  
van God, die goddelozen redt. 
 

3. Eens vlieg ik hoog en hogerop, 
den zwaargewicht ten spot, 
en nestel in een hoge top 
en roep ‘Ere zij God!’. 
Geen klacht, geen traan, geen droeve leis 
zal daar meer zijn, slechts kleur en licht 
en vogels voor het aangezicht 
van God, vogels van ’t paradijs.  
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Het dankgebed aan Tafel   (allen staan)  
 
afgesloten met een gezamenlijk gebeden 
 

 

  

   
 
Vredegroet - we wensen elkaar vrede toe   
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Nodiging (allen zitten)  
 

Het brood wordt aangereikt met de woorden: ‘brood uit de hemel’  
of ‘lichaam van Christus’, de wijn met de woorden: 'zo wil de Heer bij u zijn', 
of: 'bloed van Christus'. Je kunt dat in geloof aanvaarden door ‘amen’ te 
antwoorden.  

Als je geen alcohol gebruikt vraag dan om druivensap, ook dat staat klaar. 
Hetzelfde geldt voor glutenvrij brood. Wie liever geen brood en wijn ontvangt 
kan blijven zitten en zich evengoed verbonden weten met de anderen, of 
naar voren komen om de zegen te ontvangen in plaats van brood en wijn. 

 

Als brood en wijn gedeeld worden klinkt:  
 Vervolg Suite d-moll, J.S. Bach 
 
Slotlied (staande):  
 

              

 
  2. Daar is geen pijn en geen verdriet, 
   geen afgunst en geen nijd, 
   en angst en armoe zijn er niet 
   maar altijd vrolijkheid. 
 
 koor 12. De stroom des levens vloeit maar aan, 
   de straten in en uit 
   waarlangs de hoge bomen staan, 
   het groene levenskruid, 
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 vr 13. en engelen zitten op een rij 
   als vogels in een boom, 
   de vreugde gaat er nooit voorbij, 
   het is als in een droom. 
 
 m 14.  Daar groeit het graan, daar rijpt de wijn 
   voor iedereen te geef 
   als nectar en als ambrozijn  
   waarvan men eeuwig leeft. 
 
 allen 15. David is daar met harp en al, 
   koormeester van de stad, 
   Maria, denkend aan de stal, 
   zingt het magnificat. 
  
 koor 18.  En Luther zingt er als een zwaan 
   en Bach, de grote Bach, 
   die mag de maat der engelen slaan 
   de lieve lange dag. 
 
 allen 19. Hoor! Gospelzang, trompetgeschal, 
   ’t halleel – uw Naam is groot. 
   Loof God die machten breken zal 
   en van hun tronen stoot. 
 
  20. Van alle kanten komen wij 
   de lange lanen door, 
   het is een eindeloze rij, 
   de kinderen gaan voor. 
  
  21.  Jeruzalem, mijn vaderhuis, 
   mijn moederstad, wanneer 
   zal ik u zien? Wij zijn op reis 
   naar u en naar de Heer! 
 

zegen 
 
 
 
 
 

 
We gaan zitten om te luisteren naar de muziek:   
  Gigue uit Suite d-moll (J.S. Bach) 
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We nodigen iedereen uit om het glas te heffen op de toekomst van de 
Amersfoortse Zwaan! In het straatje achter de kerk (Achter de Heilige 
Geest), staan hapjes en drankjes gereed.  
Reina van Mourik zal  namens de Protestantse Gemeente Amersfoort 
het woord voeren en een eerste toost uitbrengen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                 
 


