
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 11 december 2016 

‘Gelukkig de zachtmoedigen’ 

!  

voorganger: ds. Johan Goud 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, ’Allein Gott in der Höh ‘ sei Ehr. 

. 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 452       tekst T.Naastepad 
          mel: 16de eeuw  

!  

2.   Die lange nacht, die winter  
doorstaan wij met geduld;  
wij leven ongehinderd,  
de dagen zijn vervuld,  
Gij hebt het woord volbracht,  
dat feilloos staat geschreven  
en keert niet ijdel weder.  
Uw licht komt na de nacht! 

3.   O hemellichaam Jezus,  
dat ieder mens verlicht,  
wij staan in U te lezen,  
Gij zijt ons vergezicht.  
De dageraad breekt aan,  
uw komst is niet te keren,  
wil ons de eenvoud leren,  
leer ons uw toekomst aan!  
       

. de gemeente gaat zitten 



. gebed 

. lied 439: 1,2,3,4       tekst Valentin Thilo 
         mel: 16de eeuw 

!  

2.   Bereid dan voor zijn voeten  
de weg die Hij zal gaan;  
wilt gij uw Heer ontmoeten,  
zo maak voor Hem ruim baan.  
Hij komt, – bekeer u nu,  
verhoog de dalen, effen  
de hoogten die zich heffen  
tussen uw Heer en u.  

3.   Een hart dat wacht in ootmoed  
is lieflijk voor de Heer,  
maar op een hart vol hoogmoed  
ziet Hij in gramschap neer.  
Wie vraagt naar zijn gebod  
en bidden blijft en waken,  
in hem wil woning maken  
het heil, de Zoon van God. 



4.   O Jezus, maak mij arme  
in deze heilige tijd  
uit goedheid en erbarmen  
zelf voor uw komst bereid.  
Laat dit bestaan uw stal,  
dit hart uw kribbe wezen,  
opdat nu en na dezen  
ik U lofzingen zal.  

. Inleidend woord en lezing van I Samuel 2: 1-9 

. lied 152: 1,2,3        tekst Jan Wit 
           mel: 1539 

!  



2.   Niemand ter wereld is  
van rang en stand gewis,  
want God alleen is heilig.  
Maar wie zijn onmacht kent  
en tot de Heer zich wendt,  
is in zijn hoede veilig.  

3.   Waartoe dat loos gepraat  
van eigen hoge staat,  
die trots van kloeke mannen!  
De Heer die alles weet  
beoordeelt lief en leed  
en weegt der mensen plannen. 

. 2de lezing Galaten 6: 1-10 

. lied 152: 9,10 (zie boven) 

9. De Here God regeert.  
Zijn goede trouw fundeert  
een rijk voor al de zijnen.  
Zij zijn gerust en stil.  
Maar wie het boze wil  
zal in de nacht verdwijnen.  

10. Des Heren woord beslist  
der volken oude twist.  
De laatsten worden eersten.  
Mijn hart verheugt zich zeer,  
en roemt in God, de Heer.  
Zijn vredevorst zal heersen. 

.   Lezing van Matteus 5: 1-12 

. overdenking 

. orgelspel, Tarquinio Merila, Canzon in C  



.   lied 422: 1,2,3         tekst, Arne Jonges, 
            mel: Willem Vogel 

!  

2. Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt. 

3. Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint. 

. 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, Inloophuis Makom     
Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen 
een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er 
is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt 
Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid te 
(re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week worden deelgenomen 
aan de Kunstsuite. 
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.  
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep 
Amsterdam o.v.v. Makom 

. tweede collecte, gemeente 

. orgelspel tijdens de collecten, Domenico Zipoli, Pastorale 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar mevr. W.Wille-van der Wekken 



. slotlied 991, alle verzen       tekst, W.Barnard 
            mel: F.Mehrtens 

!  

2.  God moge ons behoeden,  
wij zien elkander aan,  
de broeder kent de broeder  
als een die voor moet gaan. 

3.   Zo staat het voorgeschreven,  
zo is het steeds voorzegd,  
wie achter is gebleven  
krijgt eerstgeboorterecht. 

4.   Het onderste komt boven,  
de torens vallen om,  
het woord is aan de doven,  
de waarheid aan de droom. 

5.   Wie later is geboren  
komt eerder aan de tijd,  
wie lager thuisbehoren 

6.   Zo hoog zijn Gods gedachten,  
zij gaan de tijden door,  
wie voor was blijft ten achter,  
wie achterbleef gaat voor.  

7.   Veracht dan niet de kleinen,  
en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn 

8.  De eersten zijn de laatsten,  
wie nakomt gaat voorop!  
Kies dan de goede plaatsen  
en geef uw hart aan God. 

gaan hogerop vrijuit. 



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

. orgelspel Johann Ludwig Krebs, ‘Allein sei Gott in der Höh sei Ehr’ 

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

. Mededelingen:  

Zondag 18 december, 2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds Chr.Berkvens 

Zaterdag 24 dec, om 22.00 uur, kerstavond. Voorganger, ds J.de Valk, 
medewerking van de cantorij o.l.v. Tristan Knelange. 

Zondag 25 december, kerstochtend (10.30 uur)   een dienst van 0 tot 100,met 
kerstspel door de kinderen. 
voorganger, ds J.W.van Malde 

Op zondag 1 januari is er geen kerkdienst. 

Donderdag 15 december om 12.00 uur-14.00 uur. Adventslunch 
(opgeven bij het bureau, tel: 020- 6714277) 

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 

http://www.kerkdienstgemist.nl/vrijburg


meepraten 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. 


