
 

 

 

 

 

 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 
 

 

 

 

 

zondag 3 augustus 2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorganger: ds. Liesbeth Baars. 

organist: Erik Visser. 

blokfluit: Jeanette van Wingerden. 



 

Orde van de dienst 

 

. orgelspel Girolamo Frescobaldi, 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 283, In de veelheid van geluiden…  5 coupletten. 

 

1. In de veelheid van geluiden, 

 in het stormen van de tijd, 

 zoeken wij het zachte suizen 

 van het woord, dat ons verblijdt. 

 

2 En van overal gekomen, 

 drinkend uit de ene bron, 

 bidden wij om nieuwe dormen, 

 richten wij ons naar de zon. 

 

3. Want wij mensen op de aarde 

 raken van het duister moe. 

 Als uw hart ons niet bewaarde 

 

 

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 juicht met ons mee! 

 sliepen wij ten dode toe.        

                                                                                         tekst: Sytze de  Vries 

 

. de gemeente gaat zitten 

 

. gebed 

 

.   tijdens het gebed wordt er twee maal gezongen; 

 

 



.   lied  103c Loof de koning    

 

        
   

 2.    Loof Hem als uw vaderen deden, 

        eigen u zijn liefde toe 

        want hij bergt u in zijn vrede, 

        zegenend wordt Hij niet moe. 

        Loof uw Vader, loof uw Vader, 

        tot uw laatste adem toe. 

 

. lezing  gedicht van Szymborksa 

 
’Een ziel heb je zo nu en dan. 

Niemand heeft haar ononderbroken 

en voor altijd. 

 

Dagen en dagen, 

jaren en jaren 

kunnen zonder haar voorbijgaan. 

 

Soms verwijlt zij alleen in het vuur 

en de vrees van de kinderjaren 

wat langer bij ons. 

Soms alleen in de verbazing 

dat we oud zijn. 

 

Zelden staat ze ons bij 

tijdens slopende bezigheden 



als meubels verplaatsen 

en koffers tillen 

of een weg afleggen op knellende 

schoenen. 

 

Bij het invullen van formulieren 

en het bakken van vlees 

heeft ze doorgaans vrij. 

Aan een op de duizend gesprekken 

neemt ze deel 

maar zelfs dat is niet zeker, 

want ze zwijgt liever. 

Ze is kieskeurig: 

ze ziet ons liever niet in de massa, 

walgt van onze strijd om maar te winnen 

en van ons wapengekletter. 

 

Vreugde en verdriet 

zijn voor haar geen twee verschillende 

gevoelens. 

Alleen als die twee zijn verbonden 

is zij bij ons. 

We kunnen op haar rekenen  wanneer we 

nergens zeker van zijn   

 

.   muziek,  Anne Danican-Philidor, Lentement in d 

 

. 2de lezing  Nehemia 9: 13-20 

 

. lied  313                                         tekst J.Korytansky mel.Neurenberg 1527 



3.   De geesten onderscheiden, gaf God ons als gebod; 

      wie ’t woord der waarheid mijden, weerstaan het rijk van God. 

      Hoe bouwen zij op zand! Straks zal hun huis bezwijken, 

      ’t houdt in de storm geen stand. 

      Dan zal aan ieder blijken der dwazen onverstand. 

 

.    3de lezing: Mattheus 13:  44-46 

 

 .   lied  313  (zie boven) coupletten 4 en 5 

 

4.   Maar wie op ’t woord vertrouwen dat uitging uit Gods mond, 

      die kunnen veilig bouwen, hun huis heeft vaste grond. 

      Des Heren woord maakt vrij van dienst aan vreemde machten; 

      in ‘t woord herkennen wij zijn plannen en gedachten. 

      Het rijk is ons nabij! 

 

5.   O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, 

       zie hoe wij aan uw voeten zitten en luis-tren stil. 

       Geef dat tot U, o Heer, ’t woord van uw welbehagen 

       niet ledig wederkeer, maar dat het vrucht mag dragen, 

       Uw grote naam ter eer. 

 

.   muziek, Antonio Vivaldi, Largo in a 

 

. overweging 

 

. lied  896  Wie heeft zijn geld verloren  

 

1  Wie heeft zijn geld verloren, het goed waarvan hij leeft 

     en zoekt nu uit ten treuren tot hij gevonden heeft. 

   

2 Wie heeft iets liefs verloren en zoekt niet overal 

 met handen, ogen, oren en tranen zonder tal. 

 

3 Wie heeft zijn God verloren en zoekt niet her en der 

 op aarde, in de hemel, geen verte gaat te ver. 

4 Als zo de mensen leven en zoeken is hun lot 

 en vinden is hun zegen: hoeveel te meer dan God. 



5 Hij ziet ons al van verre omdat Hij ons bemint 

 en liever dan de sterren is Hem een mensenkind. 

 

6 En voordat wij Hem zoeken zijn wij gezocht door Hem 

 en nu wij om Hem roepen geeft Hij ons deze stem. 

 

7 En wie het wordt gegeven bespeurt Hem overal 

 in woorden allerwegen, in mensen zonder tal! 

  

. voorbeden, stilte, OnzeVader 

 

.    collecten,  thema  Stad en de naaste 

 

.    eerste collecte, Kantlijn      

Schrijfclub Kantlijn, is opgericht op 11 sept.1995. Iedere maandagmiddag 

komen de deelnemers bijeen in de wijkzaal van de Nassaukerk om verhalen 

en gedichten te schrijven en aan elkaar voor te lezen. Rekening: NL 49 

INGB 0000 0975 93 t.n.v Diaconie Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. 

Kantlijn 

. tweede collecte, gemeente 

 

. muziek tijdens de collecten, Girolamo Frescobaldi. Canzon in C 

 

. attentie en informatie 

 

. slotlied  863   Nu laat ons God de Here 

 

 



2.   Want lijf en ziel en leven 

       heeft ons de Heer gegeven. 

       Hij zal ze ook bewaren 

       in allerlei gevaren. 

 

3.    Een arts is ons gegeven 

       die zelve is het leven: 

      Christus, voor ons gestorven 

       heeft ons het heil verworven. 

 

4.    Hij heeft aan ons vergeven 

       de schuld en schenkt ons leven. 

       Bij U, o God bezitten 

       wij schatten ongeweten. 

 

5.    Wij bidden U Algoede: 

       wil altijd ons behoeden; 

       de kleinen en de groten, 

       houd ze in uw hart besloten. 

 

6.    Bewaar ons in uw waarheid, 

       geef ons op aarde vrijheid, 

       met alle mensen samen 

       uw  rijk, Heer, te beamen. 

      

      tekst J.Humbold               

      mel: (1587) J.Crüger 

 

 

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

 

. orgelspel, Georg Muffat, Giacona in G  

 

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

 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 

Riek Nieuwland. 

 

. Mededelingen:  

 

Zondag kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  

Voorganger, ds. Jessa van der Vaart 

 

 

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).  

http://www.kerkdienst/

