
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 21 februari 2016 
         

!  

voorganger:Harris Brautigam 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel  Georg Muffat, Toccata in e 

. 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  psalm 16 
          tekst Nijhoff, mel; 1551 

!  

4   Daarom verheug ik mij van harte zeer,  
want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen.  
Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer,  
Gij zult u tegen 't graf een helper tonen.  
Het pad des levens doet Gij mij betreden  
en overvloed van vreugde schenkt uw vrede. 

         
. de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. lied  Gezang  944, vs 1, 3       tekst:Jacobse, mel:1551 
                           

!  

3.  Spreek zelf in mij het rechte woord.  
Zo vaak ik woorden voor U vond,  
heb ik mij in mijn woord vermomd.  
Nu wacht ik tot Gij zelve komt  
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 

. lezing  
Joh. 17. 20 – 26 (Naardense Bijbelvertaling) 

Niet alleen voor hen bid ik  
maar ook voor hen die door hun woord 
in mij gaan geloven.  
Dat ze alleen één mogen zijn, 
zoals Gij Vader, één zijt met mij 
en ik met U, -  
dat zij ook één zijn met ons, 
opdat de wereld gelove 



dat gij mij hebt gezonden. 
Ook heb ik 
de heerlijkheid die Gij mij hebt gegeven 
gegeven aan hen, 
opdat zij één zijn zoals wij één zijn: 
Ik met hen en Gij met mij,- 
dat zij mogen zijn, voltooid tot één, 
opdat de wereld erkenne 
dat gij mij hebt uitgezonden 
en hen hebt liefgehad 
zoals gij mij hebt liefgehad. 
Vader, wat gij mij hebt gegeven, 
daarvan is het mijn wil 
dat waar ik ben ook zij wezen mogen, 
mèt mij, 
dat zij mijn heerlijkheid aanschouwen mogen 
die gij mij hebt gegeven,  
omdat gij mij hebt liefgehad 
reeds voor de grondlegging van de wereld. 

 Vader, Rechtvaardige, 
ook al heeft de wereld u niet erkend 
ik heb u erkend 
en zij hier hebben erkend 
dat gij mij hebt uitgezonden, 
en ik heb hen uw naam bekend gemaakt 
en zal die bekend blijven maken, 
opdat de liefde 
waarmee gij mij hebt liefgehad 
in hen mag wezen 
en ikzelf één met hen. 



. lied   Gezang 561, vs 1, 4, 5     tekst: Schulte Nordholt,  
                    mel: Retze Talsma  

!  

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. 

. 2de lezing  

Psalm 24 (uit ‘150 Psalmen vrij’, Huub Oosterhuis) 

Naar U, levende 
Klimt mijn ziel. 

U vertrouw ik: 
Dat Gij zijt. 

U verlang ik 
Ooit te zien. 



Door de nacht heen 
Zien uw ogen 
Mij. 

Van mijn ellende  
keer U niet af. 

Mijn vertrouwen 
Beschaam het niet. 

Op U wachtte ik 
Levenslang. 

Elke dag weer 
Zoeken mijn ogen 
Jou. 

Laat je nu vinden 
Liefde. 
Keer je niet af. 

. lied  Psalm 103, vs 1,5 

!  



5  Zoals een vader liefdevol zijn armen  
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen  
God onze Vader, want wij zijn van Hem.  
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,  
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,  
slechts leven op de adem van zijn stem. 

. overdenking 

. orgelspel  Heinrich Scheidemann, Fuga in d 

. 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  Gemeente en anderen 

.   eerste collecte: Stichting Exodus       
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en 
gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de 
criminaliteit te stappen.  
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen 
verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. 
Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van 
(ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt 
het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks 
te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis. 
Rekening NL 68 INGB 0004 324 414  t.n.v. Stichting Exodus Nederland 
Leiden 

. tweede collecte; diaconie 

http://www.exodus.nl/okd


. orgelspel tijdens de collecten, Heinrich Scheidemann, Preambulum in e 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar dhr. en mevr. Van Houtrijve-Luxwolda. 

. slotlied  

    Gezang 961, vs. 1 

!  

. 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 28 februari  2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds.Joep de Valk, hij laat voorgaan: Hein Stufkens 

Dinsdag 23 februari om 19.45 uur, mindfulness door Joep de Valk en 
Annemieke van der Veen. 

Zaterdag 27 februari (en 5 maart) om 10.00 uur tot 12.30 uur, “Psalmen” cursus 
door Erik Visser. Opgeven bij het bureau, (kosten voor beide keren, € 10) tel: 
020-6714277 

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

http://www.kerkdienst

