
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Thema: zijn wat niet kan, doen wat onmogelijk is 
0-100 dienst, voor jong en oud 

!  

Zondag 7 februari 2016 
voorganger: ds. Joep de Valk 
kinderkring: Elianne Roelandse, Annemieke vd Veen, Margriet Dijkmans v Gunst 
organist: Erik Visser 
lectrix: Jet van Koppen 



orgelspel, Georg Böhm, “Jesu du bist allzu schöne” 

onbekende liederen worden een keer geoefend 

luiden van de klokken 

stilte en aansteken van de kaars     
            de gemeente gaat staan 
Lichtlied doe je licht aan 

!  
  

votum en groet 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. 
 gemeente: Die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

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



.   lied   280 De vreugde voert ons naar dit huis 

!  

2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
 de stormen heeft doorstaan, 
 waar nog de wolk gebeden hangt 
 van wie zijn voor gegaan. 

3. Dit huis dat alle sporen draagt 
 van wie maar mensen zijn, 
 de pijler die het alles schraagt, 
 wil Jij die voor ons zijn? 

4. Zal dit een huis, een plaats zijn  
 waar de hemel open gaat, 
 waar Jij ons met Jouw eng’len 
troost, 
 waar Jij Je vinden laat.  

5. Onthul ons dan Je aangezicht. 
 je naam, die met ons gaat, 
 en heilig ons hier met Je licht 
 Je voorbedachte raad. 

6 Vervul ons met een nieuw verstaan 
 van ’t Woord, waarin Jij spreekt, 
 en reik ons zelf als leeftocht aan 
 het brood, dat Jij ons breekt. 

7. Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
 maar blijven zal de kracht 
 die wie hier schuilen verder leidt 
 tot alles in volbracht.(tekst Sytze 
deVries)  

    
de gemeente gaat zitten 



inleiding 

gebed    

de koffer en verhaal Het bekende achter je laten, het avontuur tegemoet. 

!  

kinderen gaan naar eigen ruimte om te leren vliegen   

lied 816 Dat wij onszelf gewonnen geven 

!  

Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 

Omdat de huizen die wij bouwden 
geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 



verhaal uit de bijbel Markus 8, 31-37 

Hij (Jezus) begon hun te leren  
dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden  
en door de oudsten van het volk,  
en de hogepriesters  
en  de schriftgeleerden verworpen zou worden,  
en dat hij gedood zou worden,  
maar drie dagen later zou opstaan;   
en hij sprak hierover in alle openheid.  

Toen nam Petrus hem apart  
en begon hem fel terecht te wijzen.   
Maar hij draaide zich om,  
keek zijn leerlingen aan  
en wees Petrus fel terecht met de woorden:  
 ‘Ga weg van achter mij aan, Satan!  
 Je denkt niet aan wat God wil,  
 maar alleen aan wat de mensen willen.’ 

Hij riep de menigte samen  
met de leerlingen bij zich en zei:  
 ‘Wie mijn volgeling wil zijn,  
 moet zichzelf verloochenen,  
 zijn kruis op zich nemen  
 en zo achter mij aan komen. 
 Want ieder die zijn leven  
 wil behouden, zal het verliezen,  
 maar wie zijn leven verliest  
 omwille van mij en het evangelie,  
 zal het behouden.   
  
 Wat heeft een mens eraan  
 als hij de hele wereld wint,  
 maar zijn leven schaadt?   
 Wat zou een mens niet overhebben  
 voor zijn leven?  



lied:           tekst Huub Oosterhuis 

!  

Kom in mij, maak geluid in mij,  
dood is diep in mij,  
versteend mijn stem - ontsta in mij,  
doe pijn, doorgloei mij,  
leef mij, licht in mij.  
 
Kom uit mij, scheur mij, kind van mij,  
mens in mij ontwaak.  
Ontvang mij, overschaduw mij.  
En ga met mij  
waar niemand met mij gaat. 

overdenking 

orgelspel, Johann Sebastian Bach, Sarabande in d. 



voorbeden, afgewisseld met 

!  

meditatieve stilte 

gezamenlijk Onze Vader 
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 het kwade. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 

mededelingen en open tijd 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar mevr. D.Geelen, 
Amsterdam-Nw.west. 

collecten, thema Gemeente en anderen 

.   eerste collecte; VVP        
In onze samenwerkende gemeente wordt ook voor het landelijk werk van de 
VVP gecollecteerd. 
Rekening: NL 39 INGB 0000 5078 89. Landelijke VVP Utrecht 



.   tweede collecte,  diaconie 

.   orgelspel tijdens de collecten, Georg Böhm, Sarabande in F 

slotlied Iona 40 

!  

         Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 



 afscheid en zegen 

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

orgelspel, Johann Sebastian Bach, Fuga in C 

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

mededelingen:  

Zondag 14 februari 2016, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur, met 
maaltijdviering. 
Voorganger, ds Jessa van der Vaart. 

Dinsdag 9 februari, om 19.45-21.00 uur in de van Hillekamer,  Mindfulness 
door ds. J.de Valk en mw.A.van der Veen. 

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. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook. Wilt u een gesprek met één 
van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan bent u van harte welkom om 
hen te bellen.  

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via http://kerken.streamit.eu. 
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.


