
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Vrijburg laat Voorgaan 

Peter Nissen 
over 

ontmoeting, aandacht en verbinding. 
Benedictus als gids in het dagelijks leven. 

Zondag 24 januari 2016 
voorganger: ds. Joep de Valk 
organist: Erik Visser 
cantorij o.l.v. Tristan Knelange 
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orgelspel: Abraham van den Kerckhoven, Fantasie in c 

luiden van de klokken en stilte 

aansteken van de kaars en welkom 

de gemeente gaat staan 
Lichtlied doe je licht aan 

!  
  

votum en groet 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. 
 gemeente: Die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede.  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Lied  In de veelheid van geluiden, 

1.  In de veelheid van geluiden  
in de stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen  
van het woord, dat ons verblijdt. 

4. Laat uw dauw van vrede dalen  
in de voren van de tijd.  
Vat ons samen in de stralen  
van uw goedertierenheid.  

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

de gemeente gaat zitten 

inleiding, stilte, inkeergebed 
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inkeerlied Taizé, O Lord hear my prayer, meditatief herhalend 
2x koor en 2 x allen  

 

inleiding op lezingen en overdenking 

lezing Uit het leven van de eerbiedwaardige Benedictus, Gregorius de Grote, 
Dialogen II, 1, 6-7 

De Eeuwige verwaardigde zich in een droomgezicht te verschijnen aan een 
priester die wat verderaf woonde. Deze had zich voor het Paasfeest een 
maaltijd bereid. De Eeuwige zei tegen hem: ‘Jij staat op het punt jezelf te 
goed te doen, en mijn dienaar Benedictus vergaat van de honger.’ De man 
stond meteen op en ging, op de dag van het hoogtij van Pasen zelf, met de 
gerechten die hij voor zichzelf had klaargemaakt, op weg naar de aangeduide 
plek. In de steile bergravijnen, langs de holle hellingen, in de diepten van het 
terrein zocht hij de man Gods en vond hem ten slotte, verborgen in zijn grot. 
Na samen gebeden te hebben, gingen zij onder het uitspreken van de 
lofprijzing aan de almachtige Heer bijeen zitten, en ze spraken tot beider 
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zoete voldoening over hun leven. De priester die op bezoek was gekomen, 
zei daarna: ‘Kom, laten we gaan eten, want vandaag is het Pasen.’ 
Benedictus antwoordde: ‘Dat het Pasen is, begrijp ik eerst nu, omdat ik u heb 
mogen ontmoeten.’ Ver verwijderd als hij was van de mensen, wist hij niet 
dat het die dag echt het hoogtij van Pasen was. Maar de priester verzekerde 
hem opnieuw: ‘Het is werkelijk vandaag Pasen, het feest van de verrijzenis 
van de Heer. Nu te vasten past u allerminst; ik ben toch immers juist ook hier 
naartoe gestuurd om met u de gaven van Eeuwige te nuttigen.’ Zo hielden zij 
dus, de Heer prijzend, samen maaltijd. Na afloop van maal en gesprek ging 
de priester terug naar zijn kerk.  

kort orgelspel:  Johann Kaspar Ferdiand Fischer, Toccatina in C 

lezing Genesis 2, 18-23a 
Het is niet goed voor een mens om alleen te zijn 

lied 275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
1 en 3 cantorij, 2, 4 en 5 allen 

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 

!  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3.  Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

4.  Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

5.  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

overdenking 

pianospel: Johann Sebastian Bach, Klein preludium in C 

voorbeden, afgewisseld met 

!  

stilte voor eigen gedachten of gebed 

koor Pater Noster van Albert de Klerk (1917-1998) 

gezamenlijk Onze Vader 

mededelingen en open tijd 

de bloemen uit deze viering worden gebracht naar  
mevr. E.J.C. M. Kuperus, Amsterdam Noord. 

!6



collecten, thema Europa en de wereld 

.   eerste collecte:  

Geloof en Samenleving – project Gambia Taakgroep Duurzame 
Ontwikkeling 
De Nederlandse stichting “ Aljamdu“ helpt kleinschalige projecten uit te 
voeren in een dorpje in het Westafrikaanse land Gambia. Twee scholen, een 
vrouwentuin en een kliniek voorzien in de onmiddelijke behoefte aan 
onderwijs en voedsel en er wordt gewerkt aan een waterleiding voor 
bevloeiing en een muur/ omheining om het vee op afstand te houden. 
Rekening: NL 39 INGB:0000 489 362 t.n.v. Fonds Duurzame Ontwikkeling 
o.v.v. Project Gambia  

.   tweede collecte: diaconie 

.   orgelspel tijdens de collecten: Giovanni Battista Martini, Comunione 

slotlied  978 Aan U behoort, o Heer der heren 

1 koor, 2, 3 en 4 allen 

Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
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3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

afscheid en zegen 
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4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

orgelspel: Georg Muffat, Ciacona in d 

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

mededelingen:  
zondag 31 januari 2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 

dinsdag 26 januari van 19.45 tot 21.00 Mindfulness in de Van Hillekamer, 
begeleid door ds. Joep de Valk en Annemieke van der Veen 

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap,gevormd door 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid, 
verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn 
belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen, 
gemeenteavonden en overige activiteiten. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook. Wilt u een gesprek met één 
van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan bent u van harte welkom om 
hen te bellen.  

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.
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