
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

!
!

thema: Wat draagt je? 

!  
!

!
zondag 24 augustus 2014 
voorganger:   ds. Joep de Valk 
lector:   Herman Vinckers 
organist/pianist:  Erik Visser 
fluitiste:   Jeanette van Wingerden  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orgelspel !
luiden van de klokken !
stilte en aansteken van de kaars !
orgel en fluit  

de gemeente gaat staan 
Lichtlied doe je licht aan 

!  
  !!
votum en groet 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. 
 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. !
 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. !!!

!  2



lied: NLB 280, 1-4 en 7, melodie gezang 447 

!  
1.  De vreugde voert ons naar dit huis  
     waar ’t woord aan ons geschiedt 
     God roept zijn naam over ons uit 
      en wekt in ons het 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.       !
7.   Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
      maar blijven zal de kracht 
      die wie hier schuilen verder leidt 
      tot alles in volbracht. 
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de gemeente gaat zitten 
inleiding, stilte, inkeer !
inkeerlied Wees de grond onder mijn voeten,  
tekst: Reinier Kleijer, melodie psalm 146 
organist speelt melodie een keer voor !
Wees de grond onder mijn voeten  
wees het dak boven mijn hoofd  
wijs mij richting op de route  
naar de toekomst ons beloofd  
Wees de bron waaruit ik put  
Liefde, vrede en geluk. 
  
Wees de stem in onze stilte  
en het oor dat ons verstaat  
wees de warmte als de kilte  
onze liefde sterven laat;  
En geef steeds betekenis  
aan de vraag wat leven is. !
Wees de ziel van mijn gedachten,  
wees de drijfveer van mijn hand.  
Breng het Rijk dat wij verwachten  
mede door ons doen tot stand  
Inspireer ons dag aan dag  
met uw Geest en geef ons kracht. !
Wees de zekerheid als twijfel  
ons verlamt tot op het bot.  
Laat in ons het inzicht rijpen  
van wat mensen noemen 'God',  
en zaai twijfel in mijn geest  
als ik u te zeker weet. !!
lezing Jona 2, 1-11 !
lezing Matteus 14, 22-33 
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!
lied Taizé 18 
meditatieve herhaling, 4 x !
Confitimini Domino, quo-ni-am bonus 
Confitimini Domino, al-le-lu-ia 
Vertaling: dankt de Heer, want hij is goed 

!  !
overdenking !

Ik vroeg het aan de vogels,  
de vogels waren niet thuis. 
ik vroeg het aan de bomen, 

hooghartige bomen.  
ik vroeg het aan het water,  
waarom zeggen ze niets 

het water gaf geen antwoord.  
 

als zelfs het water geen antwoord geeft  
hoewel het zoveel tongen heeft  

wat is er dan  
wat is er dan 

er is alleen een visserman.  
die draagt het water  
onder zijn voeten.  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die draagt een boom  
op zijn rug.  

die draagt op zijn hoofd een vogel. !
Guillaume van der Graft 

piano !
voorbeden, afgewisseld met Zuivere vlam 

!  !!
meditatieve stilte !
Onze Vader !
collecten, thema  Stad en de naaste !
.    eerste collecte; Hospice het Veerhuis     
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te 
leven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen 
levensovertuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is 
afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun familie. 
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam !
.   tweede collecte; Diaconie !
orgel en fluit tijdens de collecten  !
bloemen 
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: !
attentie en informatie 
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!
gemeente gaat staan 

slotlied NLB 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen 

!  
!
Engelen zendt Hij alle dagen 
om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet hem beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven, 
rust aan een koele waterbeek. 
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afscheid en zegen !
Hem zal de nacht niet overvallen  
zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen  
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt een schild op zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen. 
Hij zal de nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen. !

orgelspel  !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
mededelingen:  !
7 september 10.00 uur: startzondag en 40 jaar samenwerking Remonstranten 
en Vrijzinnig Protestanten !
14 september voor het eerst weer om half elf !
21 spetember gezamenlijke dienst in Singelkerk !
24 september oecumenische dienst Zuid in Thomas kerk !!
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 bent u van 
harte welkom om hen te bellen.
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