
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 11 januari 2015 

voorganger: ds Gerrit Berveling 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel Johann Sebastian Bach. Preludium en fuga in d 

. 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. 



         tekst Sytze de Vries 
.  introïtus NLB lied 326      mel. uit 1646 

!  

2   Dit woord komt tot ons op de wind.    
     Het zoekt een huis, een wijs. Het  
     vindt 
     gehoor bij mensen, onderdak. 
     Dit woord, dat God van oudsher 
     sprak  

3   Dit woord blijft leven in een lied. 
     Waar mensen zingen sterft het niet, 
     als adem die de harten voedt, 
     als lente die ons bloeien doet. 

5   Van ver, van oudsher aangezegd, 
      een naam opnieuw op ons gelegd, 
      een woord, dat onze monden vult, 
      een lied, dat Gods gelaat onthult. 

6   O woord, zolang ons toegedaan, 
     zet ons opnieuw tot zingen aan: 
     gezegend, hier en overal 
     die is, die was, die komen zal. 

4   Dit lied dat onze nacht verstoort 
     wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
     Het breekt zich baan in morgenlicht, 
     een nieuwe dag, een vergezicht. 

gemeente gaat zitten 

. gebed 



. lied 281: Wij zoeken hier uw aangezicht                    tekst Sytze de Vries 

!    

2    Wanneer het donker ons verrast, 
      houd ons dan in uw goedheid vast: 
      Kyrie eleison. 

3.   Verschijn ons als de dageraad, 
       Gij, zon die ons te wachten staat: 
       Kyrie eleison. 

4.   Gij roept ons met een nieuwe naam 
       uit dit genadeloos bestaan: 
       Kyrie eleison. 

5.   Dat ieder die zich tot u wendt, 
      de gloed van uw genade kent. 
      Kyrie eleison! 

6.   De zon straalt van uw aangezicht 
      en zet ons leven in uw licht. 
      Kyrie eleison. 

 lezing:  Psalm 1 



lied:   Psalm 1       tekst: Ad den Besten 
          Muus Jacobse 
         mel: 1539 en 1551 Duitsl.
 Gezegend hij, die in der bozen raad        
      

!  

2   Hij is een groene boom die staat geplant 
     waar waterbeken vloeien door het land. 
     Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
     te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 
     Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
     het gaat hem wel in alles wat hij doet. 

3   Gans anders zal ’t de goddelozen gaan: 
     zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan. 
     Zij kunnen zich voor God niet staande houden, 
     er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden. 
     God kent die wandelt in het rechte spoor, 
     wie Hem verlaat gaat dwalende teloor. 

. lezing  Mattheus 5:1-20  



. lied 321: Niet als een storm als een vloed            tekst: Huub Oosterhuis 
              mel: Bernard Huijbers
  

!  

2   Maar als een glimp van de zon, 
     een groene twijg in de winter, 
     dorstig en hard deze grond 
     zo is het koninkrijk Gods. 

3   Stem die de stilte niet breekt, 
     woord als een knecht in de              
wereld 
     naam zonder klank zonder            
  macht, 
     vreemdeling zonder geslacht. 

4   Kinderen, armen van geest, 
     mensen gelouterd tot vrede 
     horen de naam in hun hart, 
     dragen het woord in hun vlees. 

5   Blinden herkennen de hand, 
     dovenmansoren verstaan Hem. 
     Zalig de man die gelooft, 
     zalig de vrouw aan de bron. 

. overdenking 

. orgelspel Heinrich Scheidemann, Fuga in d 



. voorbeden, stilte, OnzeVader 

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; gemeente 

. orgelspel tijdens de collecten, Johann Kaspar Ferdinand Fischer, Toccata       
in F 

. attentie,  informatie en bloemen 

.   de bloemen worden gebracht naar de fam.van der Schee, die op 25                 
december een  tweede zoon; Wout, gekregen hebben. 



. slotlied NLB 416 Ga met God    tekst; J.Rankin 
         mel: Vaughan Williams 

!  
2   Ga met God en Hij zal met je zijn: 
     bij gevaar, in bange tijden, 
     over jou zijn vleugels spreiden. 
     Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3   Ga met God en Hij zal met je zijn: 
     in zijn liefde je bewaren, 
     in de dood je leven sparen. 
     Ga met God, hij zal met je zijn. 

4   Ga met God en Hij zal met je zijn, 
     tot wij weer elkaar ontmoeten, 
     in zijn naam elkaar begroeten. 
     Ga met God en Hij zal met je zijn. 



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

. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Toccata in F 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 

. Mededelingen:  

Zondag 18 januari, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds.Joep de Valk. Gastspreker, Pieter van Os. 

Donderdag 15 januari, om 12.30 uur, de maandelijkse lunch van de diaconie. 

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. 

--------------------------------------------------------------------------- !  
Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op 
de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en 
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via 
devalk@vrijburg.nl 

Naam…………………………………………………………. 

Adres ………………………………………............................ 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

E-mailadres:……………………………………………………

http://www.kerkdienst
mailto:devalk@vrijburg.nl

