
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 17 mei 2015 

voorganger: ds. Joost Röselaers 
gastspreker; Joke Hermsen, filosofe 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel 

. 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. 



. Introïtus 215: Ontwaak o mens de dag breekt aan. 1,2 3.4 en 5  

!  

2.  Rondom wie bidden dag aan dag 
     zijn wonderen die geen oog ooit zag, 
     een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
     een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

3.  Al. wat geliefd is en vertrouwd, 
     het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
     met glans en heerlijkheid verguld, 
     want het bestaat in Gods geduld. 

4.  Wie van zich afziet naar God toe, 
      loopt in het licht en wordt niet moe. 
      Het schijnsel van de hemel gaat 
      over de dag van vroeg tot laat.  

5.  Houd dan de hemel in het oog, 
     maar hef uw hart niet al te hoog; 
     op aarde hier, op aarde thans 
     ziet gij een bovenaardse glans. 
                          tekst: John Keble 
         mel: Samual Webbe 

. de gemeente gaat zitten 



. gebed 

. lied  836: O Heer die onze vader zijt 

!  

2.  Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  
     als eenmaal bij de zee.  
     Geef dat ook wij uw nodend woord  
     vertrouwen, volgen ongestoord,  
     op weg gaan met U mee,  
     op weg gaan met U mee 

4.  Leg Heer uw stille dauw van rust 
     op onze duisternis. 
     Neem van ons hart de vrees, de lust, 
     en maak ons innerlijk bewust 
     hoe schoon uw vrede is, 
     hoe schoon uw vrede is. 



5.   Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
     geen hartstocht ons verwart. 
     Maak Gij ons rein en welgezind, 
     en spreek tot ons in vuur en wind, 
     o stille stem in ’t hart, 
     o stille stem in ’t hart.                                      tekst: J.Greenleaf Whittier 
                                 mel: C.H.H.Parry  

. lezing  Prediker 3: 1-15 

. lied 978: 

!  

2. Gij roept het jonge leven wakker, 
    een tuin bloeit rond het open graf  
    Er ruisen halmen op de akker 
    waar zich het zaad verloren gaf. 
    En vele korrels vormen saam, 
    een kostbaar brood in uwe naam. 



3.   Gij hebt de bloemen op de velden 
      met Koninklijke pracht bekleed. 
      De zorgeloze vogels melden 
      dat Gij uw schepping niet vergeet. 
      ’t Is alles een gelijkenis 
      van meer dan aards geheimenis. 
     
 4.  Laat dan mij hart U toebehoren 
      en laat mij door de wereld gaan  
      met open ogen, open oren        
      om al uw tekens te verstaan,    
      Dan is het aardse leven goed      
      omdat de hemel mij begroet. 

 Overdenking 

Kai Kairos van Zbigniew Preisner, gebaseerd op de tekst uit Prediker. 

. Overdenking door Joke Hermsen 

.   lied 845  Tijd van vloeken en tijd van Zegen (melodie Psalm 86)  

!  



1.   Tijd van vloek en zegen                       
       toekomst die gekomen is 
       woord dat vol van stilte is. 
       tijd van droogte tijd van regen 
       dag van oogsten tijd van nood 
       tijd van stenen tijd van brood. 
       Tijd van liefde nacht van waken 
        uur der waarheid dag der dagen 
        toekomst die gekomen is 
        woord dat vol van stilte is. 
   

2.   Tijd van troosten tijd van tranen  
       tijd van mooi zijn tijd van                
    schamen  
       tijd van jagen nu of nooit  
       tijd van hopen dat nog ooit.  
       Tijd van zwijgen zin vergeten  
       nergens blijven niemand weten  
       tijd van kruipen angst en spijt 
       Zee van tijd en eenzaamheid. 

3.    Wie aan dit bestaan verloren 
       nieuw begin heeft afgezworen, 
       wie het houdt bij wat hij heeft 
       sterven zal hij ongeleefd. 
       Tijd van leven om met velen 
        brood en ademtocht te delen- 
       wie niet geeft om zelfbehoud, 
        leven vindt hij honderdvoud.
  tekst: H.Oosterhuis 

 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  Stad en de naaste 

.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 

. orgelspel tijdens de collecten 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gegeven aan Joke Hermsen  

. slotlied 1014. Geef vrede door van hand tot hand. 

!  



2.  Geef vrede door van hand tot hand  
     met liefde, onze redding;  
     wees vriendelijk in woord en daad  
     bewogen om Gods schepping. 

3.   Geef vrede door van hand tot hand,  
      als brood om uit te delen;  
      kijk ieder mens met warmte  aan,  
      zo kunnen breuken helen. 

4.   De sterke, zachte hand zij dank, 
      die meer dan troost kan geven: 
      als woorden stokken, spreekt de hand 
      in vriendschap, steun en zegen. 

5.   Geef Christus door van hand tot hand, 
      zijn liefde schenkt ons leven. 
      Geef vrede door, geef haar een kans: 
      een schat om uit te delen.                          
          tekst: F.Kaan 
           mel: Ierland 

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

. orgelspel  

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

. Mededelingen:  

Zondag 24 mei 2015, Pinksteren,  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds. Joep de Valk, m.m.v. de cantorij. 

Donderdag 21 mei om 12.30 uur, lunch van de diaconie in de 
Moddermanzaal. 



Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap,gevormd door 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid, 
verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn 
belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen, 
gemeenteavonden en overige activiteiten. 

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

