
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Zondag 19 juli 2015 

‘Alleen bij God is stilte voor mijn ziel’ (Psalm 62: 1) 

voorganger: ds. Y. van der Goot 
organist: Erik Visser 



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. 



.  introïtus: De wereld is van hem vervuld, Lied 825: 1, 3, 5 

!  

3.   Hij blies ons van zijn adem in.  
Hij, hemelhoog verheven,  
heeft ons in Adam één begin,  
één levensdoel gegeven:  
te wonen op zijn aarde, waar  
het goed is, goed om met elkaar  
in zijn verbond te leven. 

5.   Ja, Hij is elk van ons nabij,  
hoe hemelhoog verheven;  
in Hem bestaan, bewegen wij,  
in Hem is heel ons leven.  
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:  
de mensen zijn van zijn geslacht,  
voorgoed met Hem verweven. 

         tekst Ad den Besten 
         mel: Peter Sohr 1704 
. de gemeente gaat zitten 

. inleiding en gebed 



. lied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht, Lied 834 

!  

2.   Schep, God, een nieuwe geest 
in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt. 

3.   Wees Gij de zon van mijn 
bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig licht,  
van aangezicht tot aangezicht. 

        tekst; vert. Ad den Besten 
        mel;  Nürnberg 1676 

. 1ste lezing: Psalm 62  



. lied: Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, Lied 62: 1, 4, 5  

!   

4.   Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,  
Hij immers schenkt u altijd weer  
zijn heil, – op Hem toch kunt gij bouwen.  
Wankel dan niet, want Hij staat vast,  
Hij is, ook als het onheil wast,  
uw rots, uw enige vertrouwen. 

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,  
mijn naam rust in de schutse Gods.  
O volk, uw God laat u niet vallen.  
Als gij voor Hem uw hart uitstort,  
vertrouw dat gij gezegend wordt:  
God is een schuilplaats voor ons allen. 

         tekst: Barnard en v.Besten 
         mel:  Geneve, 1542 

. 2de lezing: Matteüs 13: 1-9 en 18-23 



. lied: De stilte zingt U toe, o Here, Lied 65: 1, 5, 6  

 !  

5.   Gij komt het dorre land 
doorschrijden  
met water uit uw beek  
en tot een rijke oogst bereiden,  
uw voetstap maakt het week.  
Gij druipt uw zegen in de voren,  
Gij roept het kiemend graan;  
zo wordt het brood voor ons 
geboren  
waar Gij zijt voorgegaan. 

6.   Gij kroont het jaar van uw 
genade.  
Waar Gij getreden zijt  
tooit de woestijn zich met een 
wade,  
de heuvels zijn verblijd.  
De weidegrond is wit van schapen,  
het dal van koren blond.  
Dit is het land door U geschapen,  
uw lof schalt in het rond. 

         tekst; W.Barnard 
         mel:   Straatsburg 1545 

.   overdenking 



. orgelspel, Giovanni Maria Trabaci, Durezze e ligature  

. voorbeden, stilte, Onze Vader 

.   collecten, thema  Europa en de wereld 

.   eerste collecte : Amigos de San Juan de Flores    
Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het 
dorpje San Juan de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door 
middel van kleinschalige en concrete projecten. Daarbij ligt de focus op 
onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de bewoners hierdoor in staat 
worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.  
Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare 
school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast 
worden er naaicursussen voor vrouwen georganiseerd en worden er 
microkredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten 
van een bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een 
bedrijfje op zetten en daarmee de inkomsten verhogen. Bijkomend voordeel 
van deze manier van werken is dat er snel resultaat kan worden geboekt en 
dat de dorpsbewoners in San Juan zien dat er vooruitgang wordt geboekt en 
dat geeft vertrouwen in de toekomst.  
Rekening ING : 45.47.502 
.   tweede collecte; diaconie 

. orgelspel tijdens de collecten, Domenico Zipoli, All’Elevatione. 

. attentie en informatie 

.   de bloemen worden gebracht naar ds Liesbeth Baars 



. slotlied: Liefde, eenmaal uitgesproken, Lied 791 

!  

2.   Liefde, die ons hebt geschapen,  
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,  
alles overwinnend wapen,  
laatste woord dat vrede maakt. 

3.   Liefde luidt de naam der namen  
waarmee Gij U kennen laat.  
Liefde vraagt om ja en amen,  
ziel en zinnen metterdaad. 

4.   Liefde waagt zichzelf te geven,  
ademt op van goede trouw.  
Liefde houdt ons in het leven, –  

5. Liefde laat zich voluit schenken  
als de allerbeste wijn.  
Liefde blijft het feest gedenken  
waarop wij uw gasten zijn 

6. Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf! 

daarop hebt Gij ons gebouwd   tekst; Sytze de Vries 
        mel;  John Stainer 

. 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 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
    Voorganger, ds.C.J.Jacobs 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd 
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.  
Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid  
zijn onze uitgangspunten Deze staan als vanzelfsprekend aan de basis van al 
onze activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, gesprekskringen, onderlinge 
hulp en steun, reizen en uitjes. 
Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke 
geloofsontwikkeling.  Ook jongeren hebben hun eigen plaats van 
ontmoeting, eigen programma’s en een vrije inloop in de kelderruimte. 

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 ,  ds. Joep de Valk 
(06 53391524) en Dik Mook . Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u 
vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.

http://www.kerkdienst

