
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 9 november 2014 

                                            !  
voorganger:  ds Jessa van der Vaart                               Meester van Alkmaar 

organist:   Erik Visser                                              De 7 werken van barmhartigheid 
Fluit:   Jeanette van Wingerden 



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   ‘Kom in ons midden, Geest van God’  

!  
de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. lied      

!  

2 
Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 

3 
Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindlijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

. eerste lezing   Ezechiel 34, 11-17 



 lied‘Voortaan zal ik zelf omzien naar mijn schapen’ tekst Sytze de Vries 

 !  

2.   Mijn woede geldt wie wel op herders lijken, 
      maar weiden om het geld 
      en met hun grof geweld 
      zichzelf ten koste van mijn kinderen verrijken.  

3.   Zij zijn vertrapt, maar Ik kom tussenbeide. 
      Aan wie verdreven is 
      vergoed Ik het gemis. 
      Baanbrekend zal ik zijn. Een ware vrijgeleide! 

4.   Vasthoudend zoek Ik naar wie was verloren. 
      Ik bied een warm onthaal 
      aan wie is afgedwaald. 
      Hoe ver zij zijn verstrooid, mijn stem bereikt hun oren. 



5.    Ik zelf zal hun opnieuw een weg bereiden 
       en drenken bij de bron. 
       Ik maak hen weer gezond 
       en voer hen naar de weelde van een groene weide. 

6.  Weer thuis gehaald naar lieflijke dreven, 
     en uit een zwarte nacht 
     voorgoed bijeengebracht, 
     zullen zij weer met opgeheven hoofden leven.  
  
. tweede lezing  Mattheus 25, 31-46 

. muziek   Johann Sebastian Bach, Adagio in e.                                                                  
Erik Visser en Jeanette van Wingerden (orgel, fluit)   

. overdenking 

. lied   ‘Omdat hij niet ver wou zijn’  
     tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Erik Visser 

!  



2 
Overal nabij is Hij 
menslijk allerwegen. 
Maar geen mens herkent Hem, Hij 
wordt gewoon verzwegen. 
Midden onder u staat Hij die gij 
niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij 
niet kent. 

3 
God van God en licht van licht 
aller dingen hoeder 
heeft een menselijk gezicht 
aller mensen broeder. 
Midden onder u staat Hij die gij 
niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij 
niet kent. 

4 
Wilt daarom elkander doen 
alle goeds geduldig. 
Weest elkaar om zijnentwil 
niets dan liefde schuldig. 
Midden onder u staat Hij die gij 
niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij 
niet kent. 

5 
Weest verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
Midden onder u staat Hij die gij 
niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij 
niet kent. 

. 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:  Zieken 

.   eerste collecte; de Kruispost      
In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische en 
psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg geen 
hulp kunnen vinden.  



Kruispost geeft hulp aan onverzekerden, daklozen en asielzoekers. Iedere 
patiënt wordt om een donatie gevraagd en draagt zo naar vermogen bij in de 
onkosten.  
Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt 
hulp gegeven die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk, 
indien nodig aangevuld door maatschappelijk werk.      
Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370  t.n.v. Stichting Vrienden van 
Kruispost 

. tweede collecte: diaconie 

.   muziek tijdens de collecten,  Johann Sebastian Bach. Allegro in F 

.   attentie en informatie.  
    De bloemen zijn bestemd voor Mevr. T.van Groen-Meijer. 

. slotlied    

!  

2 
O Heer, o eerstgeboren 
van allen uit de dood, 
Gij zoekt wat is verloren, 
Gij maakt het leven groot. 

3 
Gij die als allerlaatste 
ter wereld wederkomt, 
Gij wijst ons onze plaatsen 
wanneer de strijd verstomt. 



4 
Wie zelf zich hoog verheffen, 
die slaat zijn oordeel neer, 
de bergen worden vereffend, 
de zee zwijgt voor de Heer. 

5 
Maar wie zich heeft gebogen 

6 
De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon, 
wie slaaf was mag nu heersen, 
de vreemdeling wordt zoon. 

voor wat Hij geboden heeft. 
die zal Hij ook verhogen 
zo waar Hij eeuwig leeft. 

. 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. 

. Mededelingen:  

Zondag 16 november, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, Dik Mook. Gast, Holkje v.d.Veer. 

Zaterdag 15 november, 10.30 uur, Algemene Vergadering. (komt allen). 

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.


