
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Zondag 5 oktober 2014 
!
Thema:  
Swingend in beweging 

!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!
voorganger: Dik Mook 
organist: Erik Visser         



  
Orde van de dienst !
. orgelspel: Girolamo Frescobaldi, Toccata in G !
. luiden van de klokken !
. stilte !
. aansteken van de kaars 
         - gemeente gaat staan - 
. lichtlied 

!
       !
 . 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 wensen wij elkaar.  
 gemeente: En vrede voor de hele wereld.  !



!
. lied: Zolang er mensen zijn op aarde (981, 1-4)           tekst: H.Oosterhuis 
               mel:  T.de Marez Oyens 

!  !
2   Zolang de mensen woorden spreken, 
      zolang wij voor elkaar bestaan, 
      zolang zul jij ons niet ontbreken, 
      wij danken jou in Jezus naam. !
3.   Jij voedt de vogels in de bomen, 
      Jij kleedt de bloemen in het veld, 
      o Heer, jij bent mijn onderkomen 
      en al mijn dagen zijn geteld. !
4.   Jij bent ons licht, ons eeuwig leven, 
      Jij redt de wereld van de dood. 
    Jij hebt jouw zoon aan ons gegeven, 
       zijn lichaam is het levend brood. 
!!
          - gemeente gaat zitten 
- 
        
. gebed  !



. de koffer  !

. lied: Wie oren om te horen heeft (320, 1-5) 

!
  !

!  !



       4. De macht der liefde is zo groot, 
        geen water blust haar vuren uit, 
           wanneer zij is ontstoken. 
           Nu wil ontbranden aan liefdeswoord, 
           God heeft het tot ons gesproken.   !
       5.  De liefde spreekt haar eigen taal, 
            alle kwaad bedekt zij duizendmaal- 
            vergeef al wie u griefde. 
            Dit lied zal in de lucht opgaan, 
            maar blijve in ons de liefde. !
lezing: Lucas 15 over de terugkomst van de verloren zoon. !
. lied: Als alle mensen vogels dromen              (tekst: J.J.Bol, mel: J.Raas) 

!  !!
2.   Als alle mensen zich vermaken 
   met dansen op een open plein, 
      als alle mensen oorlog staken, 
      zal er dan al vrede zijn? !!

 3.  Als alle mensen huizen bouwen, 
       met bloementuinen en jasmijn 
       en als ze vol zijn van                        
vertrouwen, 
       zal er dan al vrede zijn? !



!
. lezing: Vrede is eten met muziek, Lucebert 
 … 

Vrede is goed eten met goede muziek  
Met marsmuziek kan men beter lopen dan eten  
Als men dan ook maar vredig loopt  
en niet mee marcheert met een troep soldaten  
tegen andere soldaten  
Dan is marsmuziek net zo bedorven  
als besmet voedsel  
Maar bij dansmuziek is het zeker goed eten  
Want dansen is geen vechten  
Wie danst, houdt rekening met alle andere dansers,  
zoals men onder het eten niet alle  
lekkere hapjes alleen verorbert, maar die deelt  
met de overigen, de disgenoten  !

. overdenking !

. orgelspel:Pier du Mage, Récit 
 !
. voorbeden, stilte en 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. !!

. mededelingen en open tijd (de kinderen komen terug) 
    !!!



. lied: Ik danste die morgen toen de schepping begon (839, 1 en 3) 

!  !
3.   Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
      Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
      Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
      Ik danste het lied van gerechtigheid. 
refrein. 
               tekst: B.Sleumer 
        vrij naar de bewerking van  
         Sydney Bertram Carter.  !!



.   collecten Thema Armoede 

.   eerste collecte, Inloophuis Makom     
Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen 
een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er 
is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt 
Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid te 
(re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week worden deelgenomen 
aan de Kunstsuite. 
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd en 
er bestaat een door Vrijburgers verzorgde tweedehands kledingservice.  
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep 
Amsterdam o.v.v. Makom !
.   tweede collecte; diaconie !
.   orgelspel tijdens de collecte: Giovanni Gabriël, Canzon “la Spiritata”. 
  
. slotlied: Dat nieuwe geestkracht ons vervult (oude liedboek 128, tekst: N. 
van Drie) 

!   !



!  !!
. uitzending en zegen, gevolgd door lied  Zingen dansen de gave van God  
(876, 3)  !
Voorganger: Zingen, dansen, de gave van God. 

!  
Voorganger: Zingen, dansen, een loflied voor Jou. 

!  
Voorganger: Zingen, dansen, de gave van God. 

!  !
. orgelspel, Johann Sebastian Bach. Preludium en fuga in C !



Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
Daarna is er in de Moddermanzaal de opening van de tentoonstelling van 
Evert van Barneveld. Van harte welkom. Er zijn hapjes en drankjes. 
!
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. T.Poulis, Amsterdam-noord. !
Mededelingen 
Zondag 12 oktober kerkdienst in Vrijburg, 10.30 uur, 
voorganger ds Joep de Valk !
Donderdag 9 oktober, om 10.00 uur, het jaarlijkse uitje van de Diaconie. !
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook (0644886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen. !

!  
Evert van Barneveld, jazztrompettist  !
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. 


