
Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 

zondag 28 augustus 2016  

Afscheid van Jessa van der Vaart  
als predikant van Vrijburg  

                                                               !  
                                                                         De helm op de kerk van Vrijburg, foto: Wiep Wegenwijs 

voorgangers:  ds Jessa van der Vaart, ds Joep de Valk  
   en ds Japke van Malde 
organist:   Erik Visser 
m.m.v. de cantorij 



Orde van de dienst 

. orgelspel Georg Böhm, Preludium en fuga in a 

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars  

. welkom  
        
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  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’        
            tekst S.de Vries 
            mel: 1635 Scottish Psalms 

!  
1: allen 
De vreugde voert ons naar dit huis  
waar ’t woord aan ons geschiedt.  
God roept zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied. 

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

3: cantorij 
Dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt 
wilt Gij die voor ons zijn? 

4: allen 
Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng’len troost, 
waar Gij u vinden laat? 

5: allen 
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw Naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad.  

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

                      7: allen 
                      Dit huis slijt met ons aan de tijd,  
                      maar blijven zal de kracht 
                      die wie hier schuilen verder leidt 
                      tot alles is volbracht.  

de gemeente gaat zitten 



. gebed              

. lied 

!  

2: allen 
Gij gaat in 't donker voor ons uit 
en niemand stuit 
uw grote gang 
de eeuwen door, een wereld lang. 

3: cantorij 
Al dwalen we ook ten dode af 
tot over 't graf, 
voorgoed zijt Gij 
ons met uw tederheid nabij. 

4: allen 
Wij keren allen tot U weer, 
beminde Heer 
en grote God. 

5: cantorij 
Als alles nieuw wordt voor ons 
oog, 
de hemel hoog, 
de aarde wijd 
glanzen van onverganklijkheid. 

6: allen  
Als in het vorstelijke licht 
voor uw gezicht 
wij blinkend staan 
met witte waarheid aangedaan. 

Hoe liefelijk is dan ons lot. 

. inleiding op de schriftlezingen 

. eerste lezing   1 Samuel 17, 32-40  



. lied    

!  
2 
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen wij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn geleden. 
Die onvruchtbaar bleef, zal vruchtbaar zijn, 



die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen and’re mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede.  

3 
Wie denken durft dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt.  
Hij zal zijn ogen niet geloven.  

. tweede lezing   Efeziërs 6, 10-18  

10 Voor het overige,  
 broeders- en-zusters van mij: 
 weest krachtig in de Heer 
 en in zijn sterke macht! 
11 Bekleedt u met de wapenuitrusting van God, 
 opdat ge kunt standhouden 
 tegen de sluipwegen van de duivel; 
12 want onze strijd is niet 
 tegen vlees en bloed, 
 maar tegen de overheden, 
 tegen de gezagsdragers, 
 tegen de wereldbeheersers 
 van deze duisternis, 
 en tegen de boze geesten 
 in de hemelse gewesten 
13 Neemt daarom aan: 
 de wapenuitrusting van God, 
 opdat ge weerstand kunt bieden 
 op de dag van het boze, 
 en met inzet van alles uw werk doende, standhoudt.  
14 Houdt dan stand 
 ‘uw lende omgordend met waarachtigheid’, 
 u bekledend met 
 het pantser der gerechtigheid’, 



15 ‘de voeten geschoeid met de bereidheid 
 voor de verkondiging van de vrede’ 
16 in dit alles opnemend 
 het schild dat het geloof is, 
 waarmee ge alle brandende pijlen  
 van de boze  
 zult kunnen doven; 
17 ontvang ook de ‘helm des heils’ 
 en het ‘zwaard van de Geest’, 
 dat is: het woord van God, - 
18 in alle aanbidding en smeking 
 te aller stond biddend 
 in de kracht van de Geest, 
 en daartoe nachtwaken houdend 
 met alle volharding en smeking 
 voor al de heiligen. 

. lied     ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’       
                                    mel:Hassler 1601 tekst:J.Nooter 

!  
1 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
  de wereld wil slechts strijd.  
  Al wordt het recht beleden,  
  de sterkste wint het pleit.  
  Het onrecht heerst op aarde,  
  de leugen triomfeert,  
  ontluistert elke waarde,  
  o red ons, sterke Heer. 

2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
  de aarde wacht zo lang, 
  er wordt zo veel geleden, 
  de mensen zijn zo bang, 
  de toekomst is zo duister 
  en ons geloof zo klein; 
  o Jezus Christus, luister 
  en laat ons niet alleen! 



3 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

. overdenking 

.   lied 

!  

2. Maar als een glimp van de zon 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond 
zo is het koninkrijk Gods. 

3. Stem die de stilte niet breekt 
woord als een knecht in de wereld 
naam zonder klank zonder macht 
vreemdeling zonder geslacht. 

4. Kinderen armen van geest 
mensen gelouterd tot vrede 
horen de naam in hun hart 
dragen het woord in hun vlees. 

5. Blinden herkennen de hand 
dovemansoren verstaan hem 
zalig de man die gelooft 
zalig de boom aan de bron. 



6. Niet in het graf van voorbij 
niet in een tempel van dromen 
hier in ons midden is Hij 
hier in de schaduw der hoop. 

7. Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood. 

. voorbeden, stilte, 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. 

.   collecten Thema  Stad en de naaste 

.   eerste collecte, Drugspastoraat Amsterdam   
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te be-
houden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en maatschap-
pelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door druggebrui-
kers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via inloopruim-
ten, ziekenhuis of hulpinstanties . Bezoekwerk in ziekenhuizen, sociale pen-
sions, verpleeghuizen en gevangenissen. Speciale aandacht voor zorgen rond 
vrouwen. Vanuit het drugspastoraat kunnen ook begrafenissen verzorgd wor-
den voor hen die geheel alleen zijn.                                                                                                                                            
Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v. Stichting Drugspastoraat Am-
sterdam 

. tweede collecte: gemeente 

.   muziek tijdens de collecten: J. S. Bach, Klein Preludium en fuga in a 

.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Jessa v.d.Vaart en Polona  
    Offerhaus 



.  afscheidswoord  

v: Jessa, vandaag eindigt je dienstwerk  
 dat je acht jaar geleden op je hebt genomen  
 met het ambt van “dienaar van het Woord”  
 bij de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Amsterdam,  
 en daarmee bij heel Vrijburg.  
 Toen je in dat ambt werd bevestigd,  
 heb je uitgesproken dat je de Bijbel aanvaardt 
 als bron van verkondiging en geloof 
 en dat je je wilt verzetten tegen alles wat daarmee strijdig is. 
 Je hebt beloofd geheim te houden 
 wat je in vertrouwen werd gezegd, 
 te spreken waar onrecht geschiedt 
 en trouw je taak te vervullen 

overeenkomstig de orde van de Protestantse Kerk.   

 Het is mijn overtuiging dat je deze aspecten  
 met overtuiging, inzet en liefde hebt vervult.  
 Wij laten je nu gaan en zeggen je dank 
 voor de manier waarop je hier in Vrijburg  
 jouw opdracht hebt uitgevoerd,  
 steeds in het besef dat wij hier samen  
 onderdeel zijn van de kerk van Christus. 
 Wij hopen dat je ook in je volgende gemeente 
 deze kerk mag blijven dienen 
 met de jou geschonken gaven van hoofd en hart.  

de gemeente gaat staan  

. slotlied



!  

2.  En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herbo-
ren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht. 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 

3.  Gemeente, aan wier aardse han-
den 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij 
roemen 
op mensengunst of -heerlijkheid? 
't Verwaait als gras en weidebloe-
men. 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

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



. orgelspel François Couperin, Deo gratias 

. toespraak 

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

. Mededelingen:  

Zondag 4 september  “startzondag” in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds Joep de Valk, m.m.v. de Cantorij o.l.v. Tristan  Knelange. 

Donderdag 1 september om 19.30 uur, workshop Labyrint.(zie blad) 

Vrijdag 9 september, 10.00 uur- 16.30 uur,de jaarlijkse boot/bus reis 

Zaterdag 10 september, open monumentendag van 10.00 uur tot 17.00 uur in 
Vrijburg. 

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 Joep de Valk (06-53391524) 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. 

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.


