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!
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!
zondag 23 maart 2014 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
voorganger:  ds Jessa van der Vaart  
organist:   Erik Visser 



Orde van de dienst !
. orgelspel, Johann Sebastian Bach, Fantasie 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. !



.  openingslied  ‘In de veelheid van geluiden’   
    tekst: Sytze de Vries, melodie: gezang 459 !

!  !
1 
In de veelheid van geluiden 
In het stormen van de tijd, 
Zoeken wij het zachte suizen 
Van het woord, dat ons verblijdt. !
2 
En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. !
3  
Want wij mensen op de aarde 

!
4 
Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. !
5 
Die ons naam voor naam wilt 
noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis juicht met ons mee!  

raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. !!
de gemeente gaat zitten !!
. gebed !!!



. lied      

!  
4 
O Liefde uit de eeuwigheid, 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, !

5 
opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet, 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. !

. inleiding op de schriftlezingen !

. eerste lezing  Deuteronomium 10, 1-5 !

. lied 

!  



2 
Bemint uw Heer te allen tijd, 
dient Hem met alles wat gij zijt, 
aanbidt Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. !!

3 
Biedt uw naaste de helpende hand, 
spijzigt de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste 
gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. !

4 
De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. !
. tweede lezing  Lukas 11, 14-28    !
. lied   ‘Gij zijt voorbij gegaan’ 
    tekst: Huub Oosterhuis, melodie: gezang 247 !

!  



1        2 
Gij zijt voorbijgegaan,    Gij zijt voorbij gegaan, 
een steekvlam in de nacht.    een voetspoor in de zee 
De vonken van uw naam    Gij zijt ter ver gegaan, 
zijn ogen in ons hart.     Gij zijt een mens te veel. 
In flarden hangt uw woord    Gij zijt voorgoed, Gij zijt 
om onze wereld heen,     verborgen in uw God. 
wij leven in U voort,     Geen stilte spreekt U uit, 
wij zijn met U bekleed.    ondenkbaar is uw dood. 
3 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop U tegemoet 
zolang ik leven mag. !
. overdenking !
. lied    



!  
2 
O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. !

!
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons 
geslacht, 
opdat het door de wereldnacht de 
weg vindt naar uw woning.  



!
. 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 Vreemdelingen !

.   eerste collecte; de Medicijnpot       
Stichting De Medicijnpot is een initiatief van de Binnenstadskerken in 
Amsterdam en maatschappelijke organisaties. Zij zorgen dat mensen zonder 
papieren en zonder verzekering medicijnen krijgen die ze nodig hebben maar 
niet kunnen betalen. Het verstrekken van de medicijnen gaat altijd via een 
arts. De apotheek kan de rekening dan declareren bij de Medicijnpot.  
Rekening: NL 80 TRIO 0390 4859 69 t.n.v de Medicijnpot Amsterdam.  !
. tweede collecte: diaconie !
.  orgelspel tijdens de collecten; Johann Sebastian Bach. Klein preludium in c !!
.   attentie en informatie !!!!!!!!



!
. slotlied    

!  !
2 
Maak ons volbrengers van dat 
woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. !

4 
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt 
met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. !

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



. orgelspel, Georg Muffat, Ciacona in G  !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Dhr.F.Heierman, verpleeghuis  Amsterdam Slotervaart. 
Mevr. N.Maters- Maarschalk Meijer Amsterdam Buitenveldert !
. Mededelingen:  !
Zondag 30 maart, kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  
Voorganger, ds.Joep de Valk !!
Zaterdag 29 maart om 20.00 Vrijburgconcert, verzorgd door de cantorij, o.l.v. 
Leenke de Lege !
Donderdag 3 april, om 19.00 bijeenkomst om het Remonstrants beleidsplan 
te bespreken. !
Zaterdag 12 april om 10-17.00 uur, veilingwerken van Greetje Grijpma. !!
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 
via de website onze nieuwsbrief aanvragen. 
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.


