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!
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!!!!!
zondag 31 augustus 2014 
!

                                                                             !  
voorganger: Mevr. ds. J.S.Dondorp 
organist: Erik Visser !



Orde van de dienst !
. orgelspel, Bernardo Pasquini, Toccata in C !
. 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): 221: 1 & 2 Zo vriendelijk en veilig als het licht 

!  !
2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
 waakt over mij en over al mijn gangen. 
 Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
 om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
 Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
 Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
           Tekst, H.Oosterhuis. 
                Mel, Bernard Huijbers !
. de gemeente gaat zitten !!!
. gebed !!!!



. lied 326: 1, 2 & 3 Van ver, van oudsher aangereikt 

!  !!!
2 Dit Woord komt tot ons op de wind. 
 Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
 gehoor bij mensen, onderdak. 
 Dit Woord, dat God van oudsher sprak. !
3 Dit Woord blijft leven in een lied. 
 Waar mensen zingen sterft het niet, 
 als adem die de harten voedt, 
 als lente die ons bloeien doet! !
         tekst: Sytze de Vries,                                                                                                       
         melodie: Hannover, 1646 !!!
. lezing Jesaja 56: 1-8 !!!!!!



. lied 67: 1 & 2 God zij ons gunstig en genadig 

!  !
2.   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.        tekst, Martinus Nijhoff 
            mel: 1545 



. 2de lezing Matteüs 15: 21-28 !!

. lied 647: 1 t/m 4 Voor mensen die naamloos… 

!  !!
2.    Voor mensen die roepend, 
        tastend en zoekend 
        door het leven gaan, 
        verschijnt hier een teken, 
        brood om te breken: 
        wij kunnen bestaan. !

3.    Voor mensen die vragend, 
        wachtend en wakend, 
        door het leven gaan, 
        weerklinken hier woorden, 
        God wil ons horen: 
        wij worden verstaan. !

4.     Voor mensen die hopend, 
         wankel gelovend 
      door het leven gaan, 
         herstelt God uit duister 
         Adam in luister: 
         wij dragen zijn naam.  



. overdenking !

. orgelspel, Johann Caspar Ferdinand Fischer, Preludium en Fuga in C  !
lied 152: 1, 2, 3 & 10 Mijn hart verheugt zich zeer !

!  !
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 !
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 vredesvorst zal heersen.  !



. 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: Fonds Bijzondere Noden Amsterdam  
Sinds 1936 kunnen professionele hulpverlenende organisaties voor hun 
cliënten een beroep doen op de FBNA voorheen SSBNA. Dit geldt 
voor instellingen op het terrein van maatschappelijk werk, jeugd-, ouderen- 
en geestelijke gezondheidszorg met wie een convenant is afgesloten.  
Doelstelling FBNA: het bieden van financiële hulp aan inwoners van 
Amsterdam, die om welke redenen dan ook in een urgente noodsituatie 
terecht zijn gekomen, terwijl (wettelijke) voorliggende voorzieningen niet 
meer of niet voldoende beschikbaar zijn.  
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 16 november 2011 in verband met het 
75-jarig bestaan van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, is een 
initiatief gepresenteerd om te komen tot een ‘duurzaam pact voor noodhulp’ 
in Amsterdam. Een hecht laatste -sociaal- vangnet voor Amsterdammers 
door Amsterdammers, Amsterdamse organisaties en de Amsterdamse 
overheid.  
Rekening: NL 49 INGB 0000 2946 97  t.n.v. Fonds Bijzondere Noden 
Amsterdam !
. tweede collecte: gemeente !
   orgelspel tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, Klein preludium in d !
. attentie,  informatie en bloemen !



. slotlied 418: 1, 2 & 3 God schenk ons de kracht !

!  !!
2.   Niemand kan alleen 
      Heer, uw zegen dragen; 
      zegen drijft ons heen 
      naar wie vrede vragen. 
      Wat Gij schenkt wordt meer 
      naar gelang wij delen, 
      horen, helpen, helen,- 
      vruchtbaar in d Heer. 
3.    Vrede, vrede laat 

       Gij in onze handen, 
       dat wij die als zaad 
       dragen door de landen, 
       zaaiend dag aan dag, 
       zaaiend in den brede, 
       totdat in uw vrede 
       ons hart rusten mag.  
    !

         
         tekst Dieter Trautwein !
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. !
. orgelspel, Johann Pachelbel, Ciacona in d  !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. H.C.Ingwersen-Olie. Amsterdam-zuid. !



. Mededelingen:  !
7 sept. startzondag en 40 jaar samenwerking tussen Remonstranten en 
Vrijzinnig Protestanten. Kerkdienst met maaltijdviering, om 10.00 uur in 
Vrijburg.  
Een feestelijke bijeenkomst na de dienst, zal tot 12.30 duren. !
14 september: voor het eerst begint de dienst weer om half elf 
Voorganger, ds. L.J.Lijzen  !
21 september: gezamenlijke dienst in de Singelkerk, half elf 
Viering van 400 jaar “verkering” o.l.v. ds. Henk Leegte en ds. Joep de Valk. 
Alle Vrijburgers zijn welkom! !
28 september oecumenische dienst Zuid in de Thomaskerk, om half elf. 
Ook hier zijn alle Vrijburgers van harte welkom. !
N.B. op 21 en 28 september worden er geen diensten in Vrijburg 
gehouden. !!
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienst gemist.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. !!
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06 53391524) en Dik Mook (06.44886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen.

http://www.kerkdienst

