
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 14 februari 2016  

Maaltijdviering 

voorganger:  ds Jessa van der Vaart 
organist:   Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel , Girolamo Frescobaldi, Aria  detto balletto. 

. 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. 



.  openingslied   Zomaar een dak  
     t: Huub Oosterhuis, m: Valerius  

!  

2 
Woorden van ver, vallende sterren 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen, 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord.  

3 
Tafel van een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis.  

de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. lied  

!  

4 
O Liefde uit de eeuwigheid, 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 

5 
opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet, 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

. inleiding op de schriftlezingen 

. eerste lezing    uit Exodus 16  



. lied     Wat vrolijk over u geschreven staat 
     t: Huub Oosterhuis, m: Antoine Oomen 

!  
2 
Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
‘redden wat verloren is’, dat woord, 
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort. 
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond.  

3 
Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.  

. tweede lezing   uit Exodus 16  



. lied      Zomaar te gaan 
     t: H. Lam, m: W. ter Burg 

!  

2 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
Altijd maar banger, 
duurt het nog langer? 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
In de woestijn worden kinderen groot.  

3 
Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, 
altijd maar lopen, 
altijd maar hopen. 
Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, 
straks wonen wij in het paradijs.  
      

. overdenking     



. lied     

!  

2 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 

3 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 



4 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

. mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. A.M.Allan-van der Klei 

. nodiging  

.   collecten Thema Gemeente en anderen 

.   eerste collecte,  Remonstrantse Broederschap    
In onze samenwerkende gemeente wordt ook gecollecteerd voor het landelijk 
werk van de Remonstrantse Broederschap. 
Rekening: NL 39 INGB 0000 140 938. Remonstrantse Broederschap, 
Utrecht. 

. tweede collecte: gemeente 

.   orgelspel tijdens de collecten, Girolamo Frescobaldi, Canzona in C 

. voorbeden, stil gebed 

Wij vormen een kring rond de tafel met brood en wijn 



. tafellied     

!  

2 
Niet voor schuren, 
die niet duren, 
gaaft Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 

3 
Maar wij rijken, 
ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 

Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 
't roepen aan de poort. 

4 
Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
't woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 

. tafelgebed 



. 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 de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen. 

. delen van brood en wijn 

. slotlied    ‘Het lied van de feesten’  
     t: Maria de Groot, m: Augsburg 1609 

!  

1. 
Voor ons valt alles samen: het licht, het brood, de geest. 
Wij vieren en beamen in een gebaar het feest 
Dat Christus ons beloofde, dat aan ons werd volbracht. 
Wij heffen onze hoofden. Ga met ons door de nacht.  

3 
Licht zullen wij verspreiden, op aarde zichtbaar staan 
als lampen in getijden van storm en nieuwe maan. 
Hoe donker onze wegen, hoe angstig onze tocht, 
ontvangen is de zegen, gevonden is wie zocht.  



4 
Brood is de mens geworden die voor ons in wou staan 
en koos zich te omgorden ten dode en te gaan 
waar wij niet kunnen volgen tenzij wij als het graan 
in zaailingen verzwolgen aandurven op te staan. 

5 
Geest is het die doet leven herboren in het licht. 
Zij troost wie zich haar geven. Zij houdt ons recht gericht. 
Zij doet wat zij beloofde en loopt als vuur haar wacht. 
Wij heffen onze hoofden. Ga met ons door de nacht.  

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

. orgelspel , Girolamo Frescobaldi, Toccata in F 

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

. Mededelingen:  

Zondag 21 februari 2016,  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, Harris Brautigam. 

Donderdag 18 februari om 12.30 uur, lunch van de diaconie in de Modder-
manzaal.  
’s Avonds om 20.00 uur, bijeenkomst in de kerkzaal voor de reizigersgroep. 
Na de pauze wordt er een film over Pompeï vertoond, interessant voor ieder-
een. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via kerkdienstgemist.nl 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt 
via de website onze nieuwsbrief aanvragen. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en mee-
praten 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. Wilt u een gesprek met één 
van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen. 

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


