
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 31 juli 2016 

‘Vrees de Heer met ziel en zin’           

                                                                            !  

voorganger: ds. Yko van der Goot 
organist: Erik Visser 
lectrix: mevr.Wiepkje Wegenwijs 



Orde van de dienst 

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Preludium in F 

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars  

. de gemeente gaat staan 

. Lichtlied doe je licht aan 

!  
  
  
. votum 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan God, 
 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

. groet  
 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. 



.  introïtus  Lied 212: 1, 2, 4, 5   tekst, P.Gerhardt, vert: S.de Vries 
        mel: J.Crüger 

!  
2.   Hij, die het leven / aan ons heeft gegeven,  
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,  
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.  
Zing Halleluja! 

4.   Bron van het goede, / die ons zo behoedde,  
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,  
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.  
Zing Halleluja!    



5.   Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde!  
Al zal de hitte van de dag ons steken,  
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.  
Zing Halleluja 

. de gemeente gaat zitten 

. inleiding en gebed 

. lied   Lied 275       tekst H.Oosterhuis 
          mel: 16e eeuw  

!  

             

2.   Gij zijt niet ver van wie U 
aanbidden,  
niet hoog en breed van ons 
vandaan.  
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden  
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

3.   Gij zijt onzichtbaar voor onze 
ogen  
en niemand heeft U ooit gezien.  
Maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draagt, dat Gij ons 
dient. 



4.   Gij zijt in alles diep verscholen,  
in al wat leeft en zich ontvouwt.  
Maar in de mensen wilt Gij wonen  
met hart en ziel aan ons getrouwd.  

5.   Heer onze Heer,hoe zijt Gij 
aanwezig waar ook ter wereld 
mensen zijn.Blijf zo genadig met 
ons bezig,tot wij in U volkomen 
zijn  

. lezing uit O.T. Psalm 111 

. lied Van ganser harte loof ik Hem, Psalm 111: 1, 3, 6  tekst W.Barnard 
            mel: uit 1594.
  

!  

3.   Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs,  
zijn kinderen geeft Hij nimmer prijs,  
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken.  
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont!  
Het land waarin de afgod troont,  
wilde Hij aan de zijnen schenken.  



6.   Van alle wijsheid het begin  
is: vrees de Heer met ziel en zin,  
aanbid zijn wil met vrees en beven.  
Dit is het helderste verstand.  
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.  
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 

. lezing uit N.T. Matteüs 7: 24-27   

. lied  313: 1, 3, 4            tekst J.Korytansky, vert: A. den Besten 
           mel: 1527 

!  



3.   De geesten onderscheiden,  
gaf God ons als gebod; 
wie ’t woord der waarheid mijden,  
weerstaan het rijk van God.  
Hoe bouwen zij op zand!  
Straks zal hun huis bezwijken,  
’t houdt in de storm geen stand.  
Dan zal aan ieder blijken  
der dwazen onverstand 

4.   De geesten onderscheiden,  
gaf God ons als gebod; 
wie ’t woord der waarheid mijden,  
weerstaan het rijk van God.  
Hoe bouwen zij op zand!  
Straks zal hun huis bezwijken,  
’t houdt in de storm geen stand.  
Dan zal aan ieder blijken  
der dwazen onverstand 

. overdenking 

. orgelspel  Bernardo Pasquini, Toccata in C 

. voorbeden, stilte, 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. 

.   collecten, thema  Europa en de wereld 

.   eerste collecte: Geloof en Samenleving – project Gambia 
Taakgroep Duurzame Ontwikkeling   
De Nederlandse Stichting “Aljamdu“ helpt kleinschalige projecten uit te 
voeren in een dorpje in het Westafrikaanse land Gambia. Twee scholen, een 
vrouwentuin en een kliniek voorzien in de onmiddelijke behoefte aan 
onderwijs en voedsel en er wordt gewerkt aan een waterleiding voor 
bevloeiing en een muur/ omheining om het vee op afstand te houden. 
Rekening: NL 39 INGB:0000 489 362 t.n.v. Fonds Duurzame Ontwikkeling 
o.v.v. Project Gambia  

. tweede collecte:diaconie 



. orgelspel tijdens de collecten, François Couperin, Fugue sur la trompette 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar dh. F.Heierman, Amsterdam 

.  slotlied  Lied 422        tekst A.Jonges 
           mel: W.Vogel 

!  

2.Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt. 

3. Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.  



. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

. orgelspel Heinrich Scheidemann, Fantasie in G 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
********************************************************* 

. Mededelingen:  

Zondag 7 augustus  2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds E. van der Kaaij 

Afscheidsdienst van ds Jessa van der Vaart op zondag 28 augustus. 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd 
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.  
Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid  
zijn onze uitgangspunten Deze staan als vanzelfsprekend aan de basis van al 
onze activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, gesprekskringen, onderlinge 
hulp en steun, reizen en uitjes. 
Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke 
geloofsontwikkeling.  Ook jongeren hebben hun eigen plaats van 
ontmoeting, eigen programma’s en een vrije inloop in de kelderruimte. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  
onze nieuwsbrief aanvragen via deze website. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Joep de Valk (06 53391524) en ds. 
Japke van Malde (071-5142807) 
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt 
u hen bellen. 

http://www.kerkdienst

