
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 23 augustus 2015 
       

        

!  
       Tiepoli 

voorganger:Mw.Denise Dijk 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

Instuderen Lied 849: alle coupletten 
Zoek de wegen van de wijsheid 

!  

2. Luister naar de stem van 
wijsheid,  
op de markt prijst zij haar waar.  
Hoor het woord dat mens geworden  
ware goedheid openbaart.  
Als dat woord dan kiemt en 
uitgroeit 
vinden recht en trouw elkaar. 

3. Zuster wijsheid, kom en help 
ons, 
voed wie nieuw geboren wordt.  
Zielsvriendin en liefste naaste,  
wek het heilig licht in ons.  
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd 
ons, 
om de aarde en om God. 

              



             tekst: R.C.Duck 
                                                    mel: D.Kasbohm 

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck , Toccata in g 

. 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 haar dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

. groet  
 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. 



  introïtus lied 216: 1,2 en 3 Dit is een morgen als ooit de eerste 

!  

2. Dauw op de aarde, zonlicht van 
boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en 
bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is 
goed. 

3. Dag van mijn leven, licht voor 
mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden 
lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe 
schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

. de gemeente gaat zitten     
                       tekst: E.Farjeon 
                   mel: Keltische volksmel. 
.   gebed 

. lied 849: 1 (2 maal zingen) Zoek de wegen van de wijsheid (zie boven) 

. lezing Jesaja 6: 1-8 

. lied 849: 2 (2 maal zingen) Luister naar de stem van wijsheid, op de         
markt prijst zij haar waar 

. 2de lezing Mattheüs 4 : 18 - 23 



. lied 849: 3 (2 maal zingen) Zuster wijsheid,  kom en help ons 

. overdenking 

. orgelspel, Johann Sebastian Bach, Klein preludium in d 

Lied 90: 6 en 8 

!  

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven  
en laat uw glans hun kinderen omgeven.  
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.  
O God, bescherm ons in ons onvermogen.  
Bevestig wat de hand heeft opgevat,  
het werk van onze hand, bevestig dat.     tekst: J.v.d.Molen, J.Wit 
            mel: 1551  
          



. 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: Hospice het Veerhuis    
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te 
leven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen 
levensovertuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is 
afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun familie. 
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam 

. tweede collecte: diaconie 

. orgelspel tijdens de collecten Henry Purcell, Voluntary in G 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar mevr. K.E.A.Schrijver-Wijkstra 

Toelichting uitzending en zegen 

. uitzending en zegen 

. slotlied  



!  
. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Toccata in F per lórgano spra i pedali 

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

. Mededelingen:  

Zondag 30 augustus 2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds. Joep de Valk 
De gemeente Waddinxveen is dan bij ons te gast. 

Zondag 6 september wordt de dienst gehouden in de Nieuwe Kerk op de 
Dam in verband met de viering van het tien-jarig bestaan van de 
Protestantse Kerk Amsterdam. Het begint om 14.30 uur. (zie ook het blad 
Vrijburg). 



Vrijdag 11 september wordt het jaarlijkse uitstapje (bus- en vaartocht) weer 
georganiseerd door de diaconie, vanaf 10.30 uur. (zie ook het blad Vrijburg) 

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 (06.44886013). Wilt u een gesprek met één van 
hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen. 

http://www.kerkdienst

