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Orde van de dienst 

. orgelspel 

. 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 280           tekst: Sytze de Vries 
                 mel: Willem Vogel 

!  

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

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

5.  Onthul ons dan uw aangezicht,  
uw naam, die mét ons gaat  
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad. 

6.   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.  Dit huis slijt mét 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 848           tekst: H.Jongerius 
              mel: 1634 

!  

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

3.   O Heer, mijn God, denk toch 
aan mij  
in deze zwarte nacht.  
Geef in dit donkere getij  
de dekking van uw wacht. 

4.   Ik voel de zwaarte van mijn 
schuld  
als een geheim gewicht;  
maar Christus brengt met groot 
geduld  
mijn leven aan het licht. 

5.   Wanneer de slaap mijn ogen 
sluit 
bent U het, Heer, die waakt.  
Ik adem rustig in en uit,  
tot U mij wakker maakt 

. inleiding van de dienst over de Reformatie en de genade   



. lied 67           tekst: M.Nijhoff 
           mel: psalm 33 (1545) 

!  

De volken zullen U belijden,  
o God, U loven al tezaam!  
De landen zullen zich verblijden  
en juichen over uwe naam.  
Volken zult Gij rechten,  
hun geding beslechten  

in gerechtigheid,  
volken op deze aarde, / die uw arm 
vergaarde,  
die Gij veilig leidt. 



.   lezing  Exodus: 33 12- 23   
    en eerste deel van de overdenking 

. lied  316          tekst: Jan Wit 
           mel: psalm 313 (1551) 

!  

2.   Het is niet aan de overzij.   4.   Het woord van liefde, vrede en recht  
   Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij                is in uw eigen mond gelegd,  
   de wijde oceaan bevaren.                               is in uw eigen hart geschreven.  
   wie brengt aan de overkant der zee                Rondom u klinkt de stem van God:  
   de schat der diepe wijsheid mee                    vrijspraak, vertroosting en gebod, 
   die ’s levens raadsel kan verklaren?              lak vóór u ligt de weg ten leven. 

3.   Het is ook in de hemel niet,  
hoe vaak gij ook naar boven ziet  
en droomt van bovenaardse streken.  
Wat gij ook in de sterren leest,  
alleen de Geest beroert de geest,  
alleen het woord kan ’t hart toespreken.                                                                                                                         



.  lezing uit Romeinen 12:6-13 en Kolossenzen 3:16-17  

.  en tweede deel van de overdenking 

.  lied 657          tekst: Sytze de Vries 
           mel: Wales, 1865 

!  



2.  Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op and’re lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
het lied van Uw verlangen  
heeft mij aan ’t licht getild.    

3. Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht!  

God, laat het nooit ontbreken  
aan hemelhoog gezang,  
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang. 

4.  Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest. 

. orgelspel  

. 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 Armoede 

.   eerste collecte: De Regenboog Groep     
Dagelijks zet de Regenboog Groep zich in voor mensen met sociale 
problemen, voor dak-en thuislozen en verslaafden en voor mensen met 
psychiatrische klachten. Men stelt mensen weer in staat zelf vorm en inhoud 
te geven aan hun bestaan en actief deel te nemen aan de maatschappij. 
De Regenboog Groep is voor een belangrijk deel van haar inkomsten 
afhankelijk van giften.  
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v.De RegenboogGroepAmsterdam  
. tweede collecte, gemeente 



. orgelspel tijdens de collecten 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar Mevr. Wiepkje Wegenwijs 

. slotlied 315        tekst, Fedde Schurer 
          mel: J.G.Bastiaans 

!  



2.   En of een mens al diep verloren  
en ver van U verzworven is,  
Gij noemt zijn naam, hij is 
herboren,  
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 
handen  
dit hemels woord is toevertrouwd,  
o draag het voort naar alle landen,  
vermenigvuldigd duizendvoud.  
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij 
roemen  
op mensengunst of -heerlijkheid?  
’t Verwaait als gras en 
weidebloemen. –  
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

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

. orgelspel  

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

Zondag 6 november 2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds Japke van Malde 

Dinsdag 8 november, 19.45 uur, Mindfulness 

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, activiteiten in de kelder voor jongeren, 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/vrijburg 
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. 

http://www.kerkdienst


De voorgangers van Vrijburg zijn  ds. Joep de Valk (06 53391524) Mevr. 
ds. Japke van Malde (071-5142807) en (interim) Mevr. Liesbeth Baars,
(06-23641242) 
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt 
u hen bellen. 


