
 
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 21 augustus 2016 

Thema: Adam & de Schaamte voorbij 

         !  

voorganger: ds. Tjalling Kindt 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Heinrich Scheidemann, Preambulum in g 

. 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  lied 848 

    !  

  2.    Geen mensenoog heeft dat gezien,  
   geen oor heeft het gehoord;  
   het wordt ternauwernood vermoed  
   en aarzelend verwoord. 

. de gemeente gaat zitten 

. gebed 

. lied 848 (zie boven)  
  

3   De mens die naar uw wijsheid 
zoekt,  
van harte, met verstand –  
doet Gij uw wereld ondergaan  
als maaksel van uw hand 

4   Als wij uw sporen bijster zijn,  
Heer, geef ons denken moed;  
leer ons te luisteren naar de Geest  
die doven horen doet. 

. lezing  Genesis 3: 20-24  



. lied 765            tekst W.Barnard 
            mel: F.Mehrtens
  

!   

2.   In deze onstuimige lente,  
waarin heel de wereld bestaat,  
verwekt Gij de elementen  
en wie scheidt het goed van het 
kwaad? 

3.   En wie zal het zaad 
onderscheiden,  
het zij tot verval of tot eer?  
Uw regen geeft regen aan beide,  
uw zon ziet op beide terneer. 

4.   Heer, zijn wij het zaad van uw akker,  
Gij doet ons ontkiemen tot graan.  
Wij sliepen en Gij roept ons wakker,  
Gij doet ons uit aarde ontstaan. 

. 2de lezing , Johannes 14: 1-14 



. lied : 816 op de melodie van Zolang er mensen zijn op aarde (488A, olb) 

 !  

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

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

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

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

. overdenking 

. orgelspel, Johann Sebastian Bach, Preludium 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,  Stad en de naaste 

.   eerste collecte, Hospice het Veerhuis    
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te 
leven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen 
levensovertuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is 
afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun familie. 
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam 

. tweede collecte, diaconie 

. orgelspel tijdens de collecten, Johann Sebastina Bach,Sinfonia in D 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gegeven aan Joan de Roos 

. slotlied: 919          tekst Ad den Besten 

!  



2.   Want de lichten die wij zelf  
aan de hemel stelden,  
glinsterend in het zwart gewelf,  
sterren, ongetelde, –  
al hun glans / dooft nochtans,  
dan is heel ons leven  
door de nacht omgeven. 

3.   God, is dan wat U verliet  
uit uw hand gevallen?  
Mist Gij onze wereld niet  
bij uw duizendtallen?  
Blijf niet ver, / doe één ster  
in de nacht ons gloren,  
of wij zijn verloren! 

4.   Christus, stille vaste ster,  
o Gij licht der lichten,  
waarnaar wij van her en der  
onze schreden richten, –  
geef ons moed; / ’t is ons goed  
U te zien, getrouwe,  
uw hoog rijk te aanschouwen. 

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

. orgelspel, Heinrich Scheidemann, Fantasie in G  

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

Zondag 28 augustus  2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. Afscheid van 
Jessa v.d.Vaart. 
Voorganger, ds Jessa van der Vaart 

Vrijdag 9 september, het jaarlijkse uitstapje met bus en boot. 
Men verzamele zich om 9.45 uur bij Torendael (Veluwelaan 21). 
Verdere informatie in het krantje Vrijburg. 



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. Joep de Valk (06 53391524), ds. Jessa 
van der Vaart (020 4639908) en ds. Japke van Malde (071-5142807) 
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt 
u hen bellen. 

http://www.kerkdienstgemist.nl

