
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag  6 november 2016  
0 – 100 dienst, thema: Vrijheid blijheid?  

!  
  

voorganger: ds Japke van Malde  
organist: Erik Visser 
kinderkerk: Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse, Marthe van der 
Laan en Elske de Boer  
lector: Margot Brouwer  
m.m.v. de cantorij o.l.v. Tristan Knelange  



Orde van de dienst 6 november 

. orgelspel, Girolamo Frescobaldi, Toccata in G   

. luiden van de klokken 

. stilte en 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. 



.  openingslied 311 (NLB) vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6  

             tekst W.van der Zee 
         mel: F.Mehrtens 

!  
       
(cantorij) 

!  



3.   En neem voluit de vrijheid,  
één dag van feestelijkheid,  
om opgewekt te vieren  
dat God ons heeft bevrijd. 

4.  En Hij heeft ook gegeven  
dat je Hem noemen mag:  
maak dan jezelf niet groter  
met Gods naam als je vlag. 

(cantorij) 
5.   Hoor ook naar de verhalen  
van wie zijn voorgegaan:  
want God, de God van gist'ren  
is met ons doorgegaan. 

6.   Geef ruimte aan je naaste,  
geschapen naar Gods beeld:  
want alle mensen heeft Hij  
zijn leven meegedeeld. 

                          de gemeente gaat zitten. 
. gebed 

. lied 311 vers 7, 8, 9 en 10 (zie boven) 

            (cantorij)  
7.   Blijf met elkaar verbonden  
als mens, als man of vrouw:  
zo is tot in de diepte  
ook God zijn liefde trouw. 

8. Wil zó ruimhartig delen  
dat niemand stelen moet:  
God liet ons samen wonen  
in ’t land van overvloed. 

9. En breek niet met je woorden  
een anders leven stuk:  
want God sprak tot ons allen  
het woord van ons geluk. 

10.   Gun dan elkaar het goede,  
zo is het ons gegund: 
je leven is pas leven  
als je ook geven kunt. 

Over het thema: Hoe kan je vrij zijn als je je aan regels moet houden?  

Kinderen komen naar voren  
Als de kinderen naar hun eigen ruimte gaan, zingen we: 

Wie gaat er mee, wie gaat er mee? 
Dwars door woestijnen heen en recht door zee, 

waar geen velden en geen wegen zijn, 
naar een leven in de gloria, 

victoria! 



. inleiding op de schriftlezingen:  

‘Het doel van de politiek is  in werkelijkheid de vrijheid, om er voor te zorgen dat geest en li-
chaam van mensen veilig kunnen functioneren en dat zij hun rede vrij kunnen gebruiken ’. 
(Baruch Spinoza: Theologisch-politiek traktaat, 20).  

. eerste lezing: Exodus 20: 1 – 17  
20        1 God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels. 
Hij zei:2 ‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en be-
vrijd uit de slavernij.  
         3 Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij. 

4 Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het land 
of in het water leeft.  

5 Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, ben jullie 
God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen. 

Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. 
Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de vierde generatie.
6 Maar als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor 
hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste 
generatie. 

7 Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken.  
8 Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. 9 Zes dagen mogen jullie 

werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. 10 Maar de zevende dag is een 
dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, 
je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En 
ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet werken. 11 Ik heb 
in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat daar leeft. 
Maar ik rustte op de zevende dag. Daarom heb ik de zevende dag gezegend. Ik 
heb er een heilige dag van gemaakt. 
       12 Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land 
dat            ik je zal geven. 

13 Vermoord niemand. 
14 Ga niet vreemd. 
15 Steel niet. 
16 Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. 
17 Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw,              

 zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, en van al zijn bezit.’ 



. lied 946 (NLB) Als vrijheid was wat vrijheid lijkt          tekst H.Oosterhuis                                                           
                    mel: B.Huijbers 

!  



. tweede lezing: Lucas 13: 10 – 21 

10 Op een sabbat gaf Jezus in de synagoge uitleg over God. 11 Daar was ook een 
vrouw die een kwade geest in zich had. Die geest maakte haar al achttien 
jaar ziek. De vrouw was helemaal krom, ze kon niet meer rechtop 
staan. 12 Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei: ‘Je bent bevrijd van 
je ziekte.’ 13 Toen legde hij zijn handen op de vrouw, en meteen kon ze weer 
rechtop staan. En de vrouw dankte God. 

14 Maar de leider van de synagoge was kwaad, omdat Jezus de vrouw beter 
gemaakt had op sabbat. De leider zei tegen de mensen: ‘Er zijn zes dagen waar-
op we moeten werken. Op die dagen mag je komen om te worden genezen. Maar 
niet op sabbat.’ 

15 Maar de Heer antwoordde: ‘Wat zijn jullie schijnheilig! Als je koe of je ezel 
wil drinken, dan geven jullie hem te drinken. Ook al is het sabbat. 16 Maar jullie 
willen niet dat deze vrouw op sabbat geholpen wordt. Terwijl ze bij het volk van 
Abraham hoort, en al achttien jaar in de macht van Satan was.’ 

17 Toen Jezus dat zei, schaamden zijn tegenstanders zich. En alle andere 
mensen waren blij met de geweldige dingen die hij deed. 
18 Daarna zei Jezus: ‘Waarmee zal ik Gods nieuwe wereld vergelijken? Waar lijkt 
die wereld op? 19 Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. Iemand zaait 
zo’n klein zaadje in zijn tuin. Het zaadje groeit en wordt een boom. En in de tak-
ken van de boom bouwen vogels hun nest.’ 

20 Jezus zei weer: ‘Waar lijkt Gods nieuwe wereld op? 21 Gods nieuwe wereld 
lijkt op gist. Een vrouw doet een klein beetje gist bij een grote zak meel. Daar-
door verandert al het meel.’ 

. lied 601 (NLB) Licht dat ons aanstoot         tekst Huub Oosterhuis,   
                 mel: Antoine Oomen 

!  



2   Licht, van mijn stad de stedehouder,  
aanhoudend licht dat overwint.  
Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt  
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt. 

3. Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt.  
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren,  
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

. overdenking  

. cantorij: muzikaal intermezzo  

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven 
dat ik u horen mag, met hart en ziel. 
Wek uw kracht, en kom ons bevrijden…  

Woord ons gegeven, God in ons midden 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig 
uw wil geschiede, uw koninkrijk kome 
zie ons gedoog ons, laat ons niet vallen. 
Wek uw kracht, en kom ons bevrijden…  

Dat wij niet leven gevangen in leegte 
dat wij niet vallen terug in het stof 
zend uw geest, dat wij worden herschapen  
Wek uw kracht, en kom ons bevrijden…  



Dat wij u horen, dat wij u leven 
mensen voor mensen, alles voor allen 
dat wij volbrengen, uw woord, onze vrede 
wek uw kracht, en kom ons bevrijden.  

. voorbeden, afgewisseld met  

!  

en afgesloten met stil gebed en gezamenlijk 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.      
                                                                               
           Kinderen komen terug  

.   collecten Thema  Zieken 

.   eerste collecte, Hospice het Veerhuis    
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te le-
ven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen levens-
overtuiging 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 

.   muziek tijdens de collecten: Giovanni Gabrieli, Ricerare in d 



.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Margriet Dijkmans van Gunst 

. slotlied “Ga dan op weg”                   (melodie LvdK 434, Freylinghausen 1741) 
                                                                                Lof zij de Heer,  

!  
1.   Ga dan op weg  
en laat hoop en verwachting je leiden 
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd.Ga en vertrouw op de Geest 
die je van angst zal bevrijden. 

2.   Ga dan op weg 
en ontmoet op je weg medemensen                                                      
Doe aan een ieder al wat jij je zelf toe zou wensen 
Dan onder ‘t gaan zul je de ander zien staan 
en overschrijd je je grenzen 

3.   Ga dan op weg 
en schud af al je twijfels en zorgen 
ga en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen. 
Houd op het Licht altijd je ogen gericht, 
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 



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

. orgelspel, Girolamo Frescobaldi, Bergamasca.  

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

. Mededelingen:  

Zondag 13 november, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds J.van Werkhoven 

Dinsdag 8 november, 19.45 uur, Mindfullness. 

Geven en ontvangen tijdens demaaltijdviering op 27 november 
Op 27 november staat er een mand bij de tafel,waar wij levensmiddelen en/
of schoonmaakmiddelen in kunnen doen. Het is goed om tijdens 
de dienst waarin wij brood en wijn ontvangen ook geven aan onze mede-
mens die het nodig heeft. De producten worden door de diaconie naar de 
Voedselbank Amsterdam-Zuid gebracht.  
Voorbeelden van lang houdbare producten die u kunt meenemen 
zijn: oploskoffie,koffiemelk, suiker, pasta, rijst,pastasaus, zonnebloem-/olijf-
olie,groenten in blik, vis in blik,allesreiniger en afwasmiddel.  

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 Jap-
ke 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 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 ontmoe-
ting, eigen programma’s en een vrije inloop in de kelderruimte. 


