
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 19 april  
Vrijburg laat voorgaan: 

Nico Koning over ‘Riskante vrijheid’  

voorgangers:  ds Jessa van der Vaart en Nico Koning 
organist:   Erik Visser 



. orgelspel,  Jan Pieterszoon Sweelinck. Toccata in a 

. 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 

. welkom en inleiding op de dienst 

. gebed 



. lied  ‘Dat nieuwe geestkracht’  

!  

2. 
Dat wij niet bang voor ons bestaan 
de nieuwe wegen leren gaan 
die leiden naar een maatschappij 
van hebzucht en van oorlog vrij.  

3. 
Dat wij niet om te kopen zijn 
met geld en goed, met schone 
schijn. 
dat God ons lange adem geeft, 
zodat zijn toekomst in ons leeft. 

. overdenking over   Galaten 3, 23-29 

. lied 

!  



2.   God onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 

4.   Ja, wij zijn allen zonen der belofte, 
kinderen van de dag die komen zal, 
als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte, 
roepend van recht en vrede overal! 

. overdenking over   Riskante vrijheid 

. lied     
                                      ‘Deze wereld omgekeerd’  

!  



2.  Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn geleden. 
Die onvruchtbaar bleef, zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen and’re mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede.  

3. Wie denken durft dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt.  
Hij zal zijn ogen niet geloven.  
  
. voorbeden, stilte, Onze Vader 

.   collecten, thema: Jongeren 

.   eerste collecte, Tubmanhuis        
Het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid Oost is een project voor de 
tijdelijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen 
die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. 
Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn door organisaties als 
Vluchtelingenwerk Nederland en de Steungroep Vrouwen zonder 
Verblijfsvergunning doorverwezen. Het gaat om vrouwen die naast hun 
vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke 
gebreken en de zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn.   
Rekening: NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët Tubmanhuis te 
Amsterdam 

. tweede collecte, diaconie 

.   orgelspel tijdens de collecten; Dietrich Buxtehude, Toccata in G 



.   mededelingen en open tijd.  
De bloemen uit deze dienst zijn bestemd voor mevr. R. Michielsen 

. slotlied     ‘De toekomst is al gaande’  

!  
                    mel: gezang 49. (N.Verrips) 

1.  De toekomst is al gaande, 
Lokt ondanks tegenstand 
Ons weg uit het bestaande 
Naar eens te vinden land. 

2.  De toekomst is al gaande, 
Schept doorgang door de vloed, 
Dwars door het ongebaande 
Een pad dat voortgaan doet. 

3.  De toekomst is al gaande, 
Een bron in de woestijn 

4.  De toekomst is al gaande, 
Verborgen en gezien, 
Een stem die te verstaan is, 
Een God die draagt en dient. 

5. De toekomst is al gaande, 
Voert ondanks tegenstand 
Ons uit het doods bestaande 
Naar nieuw, bewoonbaar land.  

Zingt tegen het vergaan in: 
De dood zal niet meer zijn. 

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



. orgelspel  Andrea Gabriëli, Ricercar arioso in C 

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

. Mededelingen:  

Zondag 26 april, 2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds.Joep de Valk 

Zaterdag 25 april, 13.30-16.00 uur, in de Moddermanzaal. Workshop Mark 
van Praagh. “De boom van je leven als levenskunst”. (zie blad Vrijburg.) 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via kerkdienstgemist.nl. 
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. 


