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Markt der 
mogelijkheden 
Passend bij de zondags-
markt die Middenbeemster 
deze zondag weer kleurt, is 
het thema vanmorgen het 

beeld van ‘de kerk als markt 

van mogelijkheden’.  
 

De markt der mogelijkheden 
is één van de vaste onderde- 
len van zogenaamde Kerken 
dagen, zoals wij die een 
poosje in Nederland kenden, 
en zoals ze al heel lang in 
Duitsland plaatsvinden met 
tienduizenden bezoekers. 
Ook vanuit Beemster waren 
wij tweemaal op zulke dagen. Op de Markt van Mogelijkheden tref je dan tientallen organisaties die 
van alles doen op het gebied van kerk en wereld. Leuk om over te lopen en ideeën en op te doen. 
 

Onlangs liepen wij ook weer een keer over de Albert Cuijpmarkt in Amsterdam. In de tijd dat wij daar 
wonen liepen daar veel mensen op zoek naar ‘paprika voor een gulden’, of andere spullen voor een 
koopje. Nu lopen er vooral toeristen, die snoepen van allerlei food-tentjes, en mensen die graag 
verse vis, kruiden of wat anders willen inslaan. De markt is sjieker geworden, maar nog wel leuk. 
Toch een hele andere benadering dan een supermarkt. 
 

Daarnaast kom je de markt als begrip tegenwoordig bijna overal tegen. Er is een energiemarkt, een 
markt voor internetproviders, voor zorgverzekeringen. Een markt voor huizen en beroepen, en noem 
het maar op. Overal kun je op zoek gaan naar je beste deal. Gelukkig is er nog geen markt voor kraan-
water en zijn er ook verder nog een klein aantal zaken die wij zo belangrijk vinden dat wij ze niet aan 
de markt overlaten. Want als wij iets geleerd hebben, dan is het dan de markt niet overal werkt.  
 

In de Christelijke en Bijbelse traditie wordt er vaak met veel wantrouwen naar de markt gekeken. De 
markt staat voor ‘alles is te koop’ en ook wat voor ‘het recht van de sterkste’. Maar markten hebben 
ook heel mooie kanten. Onlangs hoorde ik van een markt in Amersfoort waar één keer per jaar 
maatschappelijk bewuste ondernemers en goede doelen bij elkaar komen. Wie verft ons buurthuis, 
wie kanpt de tuin een middagje op van wie dat niet meer kan. De markt is dan snel en doortastend. 
 

Dat alles klinkt ergens mee aanstaande zondag, terwijl de kraampjes van de zondagsmarkt . .  . 
 

Dezer week is de nieuwe kerkbode uitgekomen. Daarin lief en leed en alles bij het begin van een 
nieuw seizoen. Wilt u een kerkbode ontvangen neem dan contact op met nicoschroevers@gmail.com 
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       Soms schiet de markt wat door  
 

Muzikale medewerking is er vanmorgen van Femke Leek, solozang en van Jan Pronk, orgel.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Orgelspel vooraf en welkom  
 

Samenzang In de veelheid van geluiden” (Lied 283, vers 1 en 4 solo, vers 2 en 3 allen)       
   

In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd,  
zoeken wij het zachte suizen van het woord, dat ons verblijdt.  
En van overal gekomen, drinkend uit de ene bron,  
bidden wij om nieuwe dromen, richten wij ons naar de zon. 
 

Aansteken van de kaarsen  
 

V  Onze hulp in de naam van de Goede God      
 

Openingsgebed beantwoord met samenzang, Dank, dank nu allen God (Lied 704) 
 

Spelenderwijs 
 

Solozang   Wild horses (Rolling Stones) 
 

  Vorig jaar september stond in het teken van 25 jarig jubileum van Marie en Nico in de 
  Beemsterkerk. Eén van de liederen in de feestdienst was . .  
 

Kinderlijk leven is gemakkelijk. De dingen die je wou  

heb ik voor jou gekocht. Genadeloze vrouw, je weet wie ik ben. Je weet 

dat ik je niet door mijn handen kan laten glijden. Wilde paarden zouden 

me niet kunnen wegslepen. .  
 

Ik weet dat ik je tot een zonde en een leugen heb gedroomd.  

Ik heb mijn vrijheid, maar ik niet veel tijd. Het geloof is gebroken,  

tranen moeten worden gehuild. Laten we nog wat leven  

nadat wij zijn gestorven. Wilde paarden zouden me niet kunnen wegslepen 

  en op een dag zullen we ze berijden . . . 
 

Toelichting op de lezingen 
 

Markt van mogelijkheden (Handelingen 17, vers 16 ..) 
 



Samenzang  U kennen, uit en tot u leven (vers 1 solo, vers 2 allen) 
 

 Dit prachtige kerklied is gebaseerd op het Duitse lied ‘Wer nur der lieben Gott lasst walten”: 
Wie op God vertrouwt heeft niets te vrezen. Vertrouwen is uiteindelijk ook het kernwoord  
van de markt. Die functioneert pas echt goed als er vertrouwen en betrouwbaarheid is . . .  
 

 
 

U kennen, uit en tot U leven, verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin. 
 

Op de markt (Johannes 4) 
 

Solozang   Someday (Uit de musical De Klokkenluider van de Notre Dame)  
 

Ooit, als wij wijzer zijn en de wereld ouder is.  
Als wij geleerd hebben, bid ik, dat wij ooit zullen leven,  
om te leven en te laten leven.  
 

Ooit zal het leven eerlijker zijn, zal behoefte schaarser zijn  
en zal hebzucht niet lonen. God breng die tijd met spoed dichterbij. 
 

Ooit zal ons gevecht gewonnen worden. Wij zullen dan in de zon staan  
op een heldere namiddag. Tot die tijd, als de zon ons ontbreekt.  
Houden wij ons vast aan de maan. 
 

Overweging 
 

Samenzang               Laat ons zingen van de dromen (Solo, vers 1, allen vers 2 en 3)   
 

Collecte met orgelspel    
 

Gebeden, telkens beantwoord met, “O Lord, hear our prayer”, Onze Vader 
 

Slotlied Bron van liefde, licht en leven (Lied 793, vers 1 en 3 allen) 
 

Zegen met solozang, The Lord bless you and keep you 
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Een link naar de foto ’s van de kerkdiensten: Foto’s | Beemsterkerk 
 
 

KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 

KERKELIJK BUREAU       KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum      interim scriba Paula Tuinder 
Ziekenhuisopname .  .?        paulatuinder@gmail.com 
 

Laat het ons weten! 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl     BEHEERCOLLEGE 
 

Middenweg 148, 1462 HL MB     Voorzitter Remo Strijker, 
tel.  0299 – 681393      remostrijker@classiclimo.nl   
open: maandag 09:00 – 11:30      
 

PREDIKANT        REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER 
 

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin      Kerkelijke Bijdrage of gift: 
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403    NL33 RABO 0342 3014 03 
nicoschroevers@gmail.com      tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 

 

KOSTER KEYSERKERK        Collecte-giften:   
Anita en Bert Verkade, 06-52154979   NL18 RABO 0356 9160 81       
b.verkade@planet.nl       tnv Diakonie PKN Beemster  
 

VERHUUR Z-INN        
Marie Schroevers, 06 – 457 66 860      
Marie-Luise-dow@quicknet.nl 
 



 

  
 

 


