
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 25 oktober 2015 

THEMA: HET DUIVELSE KWAAD  

voorganger: Ds. Tom Mikkers 
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 Gezang 90 a O God die droeg ons voorgeslacht 

!  

3  Gij zijt, van vóór Gij zee en             
aard’  
    hebt door uw woord bereid,  
    altijd dezelfde, die Gij waart,  
    de God der eeuwigheid! 

4   En duizend jaar gaan als de dag  
     van gisteren voor U heen,  
     een schaduw, een gedachte vaag      
een nachtwaak, die verdween. 

                                                                                                                   

5  De tijd draagt alle mensen voort  
    op zijn gestage stroom;  
    ze zijn als gras, door zon         
verdord,  
    vervluchtigd als een droom. 

6   O God, die droeg ons                
voorgeslacht  
     in tegenspoed en kruis,  
     wees ons een gids in storm en          
nacht 
     en eeuwig ons tehuis! 

. de gemeente gaat zitten 

. gebed 

2   De schaduw van uw troon omsloot 
     uw heiligen weleer,  
     bij U beveiligd is ons lot  
     en zeker ons verweer.



. lied Gezang 1003 stil is de straat 

!  

2  Niemand een brood in de hand,  
   mensen die enkel maar vragen  
   brood voor hun knagende magen –  
   niemand een brood in de hand             

3  Nergens meer feest in de stad,  
   mensen die overal schuilen  
   en om hun kinderen huilen –  
   nergens een feest in de stad            

4  Niemand een lach om de mond,  
      mensen met angst om de lippen,  
      overal ogen die schrikken –  
      niemand een lach om de mond. 

. lezing Job 42:1-9  



. lied Gezang 896 wie heeft zijn geld verloren 

!  

2  Wie heeft een kind verloren  
en zoekt niet overal  
met handen, ogen, oren  
en tranen zonder tal. 

3  Wie heeft zijn God verloren  
en zoekt niet her en der  
op aarde, in de hemel,  
geen verte gaat te ver. 

4  Als zo de mensen leven  
en zoeken is hun lot  
en vinden is hun zegen:  
hoeveel te meer dan God. 

5  Hij ziet ons al van verre  
omdat Hij ons bemint  
en liever dan de sterren  
is Hem een mensenkind. 

6  En voordat wij Hem zoeken,  
zijn wij gezocht door Hem  
en nu wij om Hem roepen  
geeft Hij ons deze stem. 

7  En wie het wordt gegeven  
bespeurt Hem overal  
in woorden allerwegen,  
in mensen zonder tal. 

          tekst H.Oosterhuis 
          mel: B.Huijbers 

. 2de lezing Lc 4:1-13 Lc 22:27-32 



. lied Gezang 845 tijd van vloek 

!  

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 mel: H.Heuvelmans  



. overdenking 

. orgelspel  Giaches de Wert, Seconde Stravaganze 

. voorbeden, stilte, OnzeVader 

. collecten, thema  Armoede 

.   eerste collecte; Kinderen in de Knel/ Kerk in Actie    
Kinderen in de Knel is het kinderprogramma van Kerk in Actie. Kerk in 
Actie ondersteunt daarmee lokale organisaties in het buitenland, die 
opkomen voor werkende kinderen, straatkinderen, seksueel uitgebuite 
kinderen, gehandicapte kinderen, en kinderen die in gevangenissen of in 
oorlogssituaties leven of in samenlevingen met aids. We steunen met name 
kleinschalige projecten, waarbij kinderen in hun waarde worden gelaten. 
Rekening: NL 89 ABNA 0457 457 457  t.n.v. Kerk in Actie/ Kinderen in de 
Knel 

. tweede collecte, gemeente 

. orgelspel tijdens de collecten, François Couperin, Fantasie op de trompet. 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar Dhr. A.Baggelaar, Amstelveen. 

. slotlied Gezang 1014  Geef vrede door 

!  



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, Fred Kaan 
           mel: Ierland 

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

. orgelspel Giovanni Gabrieli, Ricerar in d 

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

. Mededelingen:  

Zondag 1 november 2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds. Joep de Valk 

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

http://www.kerkdienst

