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Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!!!!!
zondag 27 juli 2014 
 
!!!!!!!!
De vriend eist brood van zijn vriend 
Jan Luyken !
voorganger: ds R. F. Philipp 
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. !



.  introïtus 910, 1 en 2, Soms groet een licht van vreugde 

2. Goddank, wij overdenken 
 ’t geheim van onze Heer, 
 het heil dat Hij wil schenken, 
 dat nieuw is altijd weer. 
 Bevrijd van onze zorgen 
 begroeten wij de dag 
 en vrezen niet de morgen, 
 wat hij ook brengen mag. !
. de gemeente gaat zitten 



. gebed !

. lied 138, 1 en 2   U loof ik, Heer, met hart en ziel  

2. Ten dage dat ik riep hebt Gij 
 gehoord naar mij / en kracht gegeven. 
 Als ik welhaast ten offer viel, 
 hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven. 
 Al wat op aarde macht bezit, 
 eenmaal aanbidt / het U, o Here! 
 Als Gij hun ’t woord van uw verbond 
 met eigen mond / hebt willen leren. !
. lezing    Genesis 18:20-33    Vertrouwelijke omgang met God  



!
. lied 905, 1 en 2  Wie zich door God alleen laat leiden !

2. Wat is de winst als ik vol zorgen 
 mijn lot met ach en wee beklaag? 
 Vind ik er baat bij elke morgen 
 de dag te zien als nieuwe plaag? 
 Want ons verdriet en onze nood 
 worden door klagen maar vergroot. !!
. 2de lezing    Lukas 11:1-13    Leer ons bidden  !!!



. lied 905, 3 en 4  Laat dan de stilte ook uw kracht zijn (905, 3.4.) !
3. 
Laat dan uw stilte ook uw kracht 
zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.   !

4. 
Zing maar en bid, en ga Gods 
wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat.  

. overdenking !

. orgelspel: Johann Jakob Froberger, Sarabande in F  !

. 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 Mali 
     Taakgroep Duurzame Ontwikkeling 
Door de klimaatsverandering is het waterpeil in de Niger, de rivier die heel 
Mali doorstroomt, zoveel gedaald dat de visvangst niet meer toereikend is en 
honger dreigt. Daarom zijn veel vissers landbouwers geworden en worden 
rijst en groente verbouwd om in het dagelijkse voedsel te voorzien. Om de 
gewassen te kunnen bewateren, worden putten geslagen en onze bijdrage 
wordt met name daarvoor gebruikt. 
Rekening: NL 39 INGB:0000 489 362 t.n.v. Fonds Duurzame Ontwikkeling 
o.v.v. Project Mali  
  



. tweede collecte: Diaconie !

. orgelspel tijdens de collecten: Johann Ulrich Steigleder, Ricercare in C !

. attentie en informatie !

. slotlied    Vervuld van uw zegen (425)  

!
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. !
. orgelspel: Abraham van den Kerckhoven, Fantasie in d  !



Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:  
Mevr. I Kruit-Temmink, Amsterdam-Zuid !
. Mededelingen:  !
Zondag 3 augustus kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  
Voorganger, ds. Liesbeth Baars !!!!!!!
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienst gemist.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. 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.

http://www.kerkdienst

