
 
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!!!!
zondag 9 februari 2014 
!!!
met jongeren van Arminius 
landelijke remonstrantse jongerengemeente !!!!!!!!!!!!!!!
voorganger: ds. Japke van Malde 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst !
. orgelspel Andrea Gabriëli, Canzon ariozo in C !
. 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. 



   lied:  

!  !!
!
2.  Dit huis van hout en steen, dat lang 
     de stormen heeft doorstaan, 
     waar nog de wolk gebeden hangt 
     van wie zijn voor gegaan. !
3.   Dit huis dat alle sporen draagt 
      van wie maar mensen zijn, 
      de pijler die het alles schraagt, 
      wil Jij die voor ons zijn? !
4.   Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar 
      de hemel open gaat, 
      waar Jij ons met Jouw eng’len 
troost, 
      waar Jij Je vinden laat.       

!!
5.   Onthul ons dan Je aangezicht. 
       je naam, die met ons gaat, 
      en heilig ons hier met Je licht 
      Je voorbedachte raad. !
6.   Vervul ons met een nieuw verstaan 
      van ’t Woord, waarin Jij spreekt, 
      en reik ons zelf als leeftocht aan 
      het brood, dat Jij ons breekt. !
7.   Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
      maar blijven zal de kracht 
      die wie hier schuilen verder leidt 
      tot alles in volbracht.  

(tekst Sytze deVries) !
. de gemeente gaat zitten 



. gebed !

. lied:  psalm 139 vers 1, 2 en 14 

!  !
2    Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
       wie weet mijn wegen zoals Gij? 
       Gij kent mijn leven woord voor woord, 
       Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
       Ja overal, op al mijn wegen 
       en altijd weer komt Gij mij tegen.       !
14   Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
       toch open voor uw aangezicht. 
       Toets mij of niet een weg in mij 
        mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
        O God, houd mij geheel omgeven, 
        en leid mij op den weg ten leven. !!
. lezing: Genesis 32: 23-33  (Carolien)  



. lied  NLB 789 vers 1 en 2  

!  
.   2    Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
          Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
          Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden. 
          en zal zichzelf opnieuw verstaan 
          en leven bloot en onomwonden, 
          aan niets en niemand meer ten prooi. 
          Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op, 
          maak mij mooi, maak mij mooi. !



. maskers en gezichten van Arminianen: Froukje en Saskia   !

. lied  NLB 928 vers 1, 2 en 3    !

!  !
.   2  Hoe ik ook ben verloren geraakt, nog draagt mij een engel. !
.   3   Hoe ik ook ben geworden tot niets, nog ziet mij die Ene. !
. maskers en gezichten van Arminianen: Annemijn   !
. lied NLB 833 “Take, o take me as I am” (enkele malen herhalen) 



!  !
. overdenking  !!
. muziek: Irina en Rolf  !!
. voorbeden (Timon en Leonie), afgewisseld met “Heer ontferm u”  !!

!  !!
en eindigend met stilte en gezamenlijk 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:  Gemeenten en anderen !

.   eerste collecte, Stichting Samenwerking Bijzondere Noden  
Sinds 1936 kunnen professionele hulpverlenende organisaties voor hun 
cliënten een beroep doen op de SSBNA. Dit geldt voor instellingen op het 
terrein van maatschappelijk werk, jeugd-, ouderen- en geestelijke 
gezondheidszorg met wie een convenant is afgesloten.  
Doelstelling SSBNA. Het bieden van financiële hulp aan inwoners van 
Amsterdam, die om welke redenen dan ook in een urgente noodsituatie 
terecht zijn gekomen, terwijl (wettelijke) voorliggende voorzieningen niet 
meer of niet voldoende beschikbaar zijn.  
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 16 november 2011 in verband met het 
75-jarig bestaan van Fonds Bijzondere Noden/SSBNA, is een initiatief 
gepresenteerd om te komen tot een ‘duurzaam pact voor noodhulp’ in 
Amsterdam. Een hecht laatste -sociaal- vangnet voor Amsterdammers door 
Amsterdammers, Amsterdamse organisaties en de Amsterdamse overheid.  
Giro: 29 46 97  t.n.v. Stichting Samenwerking Bijzondere Noden !
. tweede collecte;  gemeente !
. muziek tijdens de collecten (Ries, Irina en Rolf) !!
. attentie en informatie !!!!!



. slotlied “Liefde eenmaal uitgesproken” 

!  !!
2. Liefde die ons heeft geschapen, 
 vonk, waarmee Gij zelf ons        
 raakt 
 alles overwinnend wapen, 
 laatste woord dat vrede maakt. !!

3. Liefde luidt de naam der namen, 
 waarmee Gij U kennen laat. 
 Liefde vraagt om ja en amen,  
 ziel en zinnen metterdaad  

!
4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
 ademt op van goede trouw. 
 Liefde houdt ons in het leven, 
 daarop hebt Gij ons gebouwd. !

5. Liefde laat zich voluit schenken 
 als de allerbeste wijn. 
 Liefde blijft het feest gedenken 
 waarop wij uw gasten zijn. !!

6. Liefde boven alle liefde, 
 die zich als de hemel welft 
 over ons: wil ons genezen, 
 Bron van liefde, Liefde zelf! 



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

. orgelspel, Dietrich Buxtehude, Passacaglia in d !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Dhr. W.O.Weijand  Amsterdam-buitenveldert 
Dhr. J.W.van Reijendam  Amsterdam-zuid !
. Mededelingen:  !
Straks, na de dienst, opening van de Cuba-tentoonstelling in de 
Moddermanzaal. !
Zondag 16 februari 2014,  kerkdienst in Vrijburg om 16.00 uur.  
Voorganger, Prof.dr.CH.Anbeek, en dhr. G.van Loenen. !
Donderdag 20 februari, om 12.30 uur, de maandelijkse lunch van de 
diaconie. !!!!!!!
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via http://kerken.streamit.eu. 
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. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06 53391524) en Dik Mook (06.44886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen. 


