
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Zondag 19 juni 2016 

Thema:  
40 jaar door 
de woestijn 

  0-100 dienst 
      

Voorgangers:  
   Jessa van der Vaart  
   Joep de Valk  
   Dik Mook 
Kinderkerk o.l.v.  
   Annemieke van der Veen      
   Elianne Roelandse  
   Margriet Dijkmans van Gunst  
Cantorij o.l.v.  
   Tristan Knelange  
Voorzangers: 
   Carolien Moree  
   Ruud Smit 
Organist:  
   Erik Visser     



Orde van de dienst 

. orgelspel:  

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars 
         - gemeente gaat staan - 
. lichtlied  
 

!
       
 . 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 wensen wij elkaar. 
 gemeente: En vrede voor de hele wereld. 



. lied:  
   

       - gemeente gaat zitten -  

. gebed  

. de koffer / spel 

. kinderen gaan naar hun eigen ruimte 



.  lied door de cantorij: Drakenlied “Lass mich ein Streiter Gottes sein” 
           Melodie: A.Künstler Tekst: F Lemmermayer 

. inleiding op het thema door Dik Mook 

. Lied: 697 Voorzang: couplet 1 en 2; refrein gemeente  
     

 
   
 
 

Refrein      Refrein 



. lezing:  Numeri 33, 1 en 2 

. lied: 697 Voorzang: coupletten 3 en 4; refrein gemeente 
          

 

        Refrein     Refrein 



              5 Kom Schepper, Geest Jij, 
  die wonden heelt, 
  kom in ons bestaan. 
  Wij loven je om 
  de wind die waait, 
  de trom die klinkt, 
  wij loven je om 
  vrede die verstilt. 
         Refrein 

. overdenking door Jessa van der Vaart 

. lied: Dat wij onszelf gewonnen geven, verzen 1,2,4 melodie 488A LvdK 

 

 Dat wij onszelf gewonnen geven 
aan het bevrijdende bestaan, 
aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. 

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

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



. stilte, inkeer, gebed door Joep de Valk 
(oecumenisch) afdrukken als er ruimte is 

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. 

. lied door de cantorij: Wij mensen blijven dromen dromen 
      tekst Marijke de Bruijne; melodie Erik Visser 

!  



Wij dromen van gelijke rechten 
die ieder mens dan heeft; 
niet langer tegen onrecht vechten, 
daar ’t recht van liefde leeft. 

Verdwenen zijn de dictaturen, 
gevangenschap en pijn; 
verbanning en verdriet verduren: 
Jijzelf zal bij mij zijn. 

Wie in die dromen durft geloven, 
voelt zelf verandering; 
vertwijfeling en wanhoop doven 
in blijde aarzeling. 

En licht en sterk, vol zachte krachten, 
haast onwaarneembaar klein, 
bevechten wij de kwade machten 
die niet te tellen zijn. 

Waar mensen putten uit de bronnen 
van nieuwe leefbaarheid, 
daar lijkt Gods toekomst al begonnen 
in onze levenstijd. 

. mededelingen en open tijd door kinderkerkleiding: 
      De kinderen komen terug in de dienst 
      De bloemen gaan naar Dik Mook 

. collecten:  Thema Armoede 

1e collecte: Voedselbank Amsterdam 
De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens 
die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Men 
functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze 
maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer verkocht wordt, 
worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants aangeboden. 
Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere distributiepunten 



verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande 
infrastructuren. 
Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om noodsituaties het 
hoofd te kunnen bieden en om te garanderen dat er ook voldoende producten 
met een lange houdbaarheidsdatum geleverd kunnen worden, moeten er 
soms aankopen gedaan worden. Geld hiervoor kunt u overmaken op: 
Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam. 

2e collecte: Diaconie  

 orgelspel tijdens de collecte: Andrea Gabrieli, Canzon Petit Jacquet / 
Giaches de Wert, Stravaganze 

  
. slotlied, canon: Jij geeft mij vleugels en handen vol licht  
       tekst: Hein Stufkens, melodie F. de Vries 
 

  
. 



 zegen, cantorij en gemeente: Voor wie zoeken in de stilte 

!  

. orgelspel: François Couperin, Deo gratias 

Na de dienst is er het feestprogramma voor het afscheid van Dik Mook:  
koffie, thee, lunch, afscheidsritueel en presentatie van het project 
GrensVrijheid. 

Mededelingen 
Zondag 26 juni 2016 kerkdienst in Vrijburg, 10.30 uur,  
voorganger ds C. Jacobs 

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 Japke van Malde (071-5142807).Wilt u 
een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen. 
Contact met Dik Mook kan via zijn e-mail adres dikmook@gmail.com

http://www.kerkdienst
mailto:dikmook@gmail.com

