
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Zondag 6 april 2014 
Thema Verlangen  
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voorganger: Dik Mook 
organist: Erik Visser  
lezingen: Herman Vinckers 
Kinderkerk: Annemieke v.d. Veen en Margriet Dijkmans van Gunst !



Orde van de dienst !
. orgelspel: Georg Böhm, Preludium in a !
. luiden van de klokken !
. stilte !
. aansteken van de kaars 
         - gemeente gaat staan - 
. lichtlied 

!
       !
 . 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 wensen wij elkaar. 
 gemeente: En vrede voor de hele wereld. !!!



. lied: Verlangen 

!  !
         - gemeente gaat zitten -  
. inleiding en de koffer  / gebed !
Terwijl de kinderen naar hun eigen ruimte gaan zingt de gemeente: 



. lied:  



. lezing 1: Psalm 84, 1-3 

!
.  !



. lezing 2: Johannes 12, 12-14  !

. lied: De wijze woorden en het groot vertoon, couplet 2 

!  !
. lezing 3: ‘Niet krijgen wat je wilt... is soms het beste wat je kon overkomen’. !
. lied: De wijze woorden en het groot vertoon, couplet 3 

!  
. overdenking !
!!
. orgelspel:God mag weten’ Johann Kaspar Ferdinand Fischer, 
                      Preludium in c  
 
!!!!



. lied: God mag weten wie de mens is 
God mag weten – een lied ter herinnering aan onszelf 
tekst: Hein Stufkens  melodie Foeke de Vries 

!
 !
2 God mag weten 
 wat de zin is 
 die wij samen niet verstaan 
 van ons godgeklaagde lijden 
 en de pijn door ons gedaan. 
refrein !

3 God mag weten 
 hoeveel jaren 
 en hoever ik nog moet gaan, 
 voor in mij het licht zal breken 
 alle spiegels, alle waan. 
refrein !!

. voorbeden, stilte en 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. !

. lied: Vrede voor jou, hierheen gekomen 

!  



. attentie en informatie !
De kinderen komen terug. !
.   collecten Thema Jongeren !
.   eerste collecte, Kinderen in de Knel/ Kerk in Actie      
Kinderen in de Knel is het kinderprogramma van Kerk in Actie. Kerk in Actie 
ondersteunt daarmee lokale organisaties in het buitenland, die opkomen voor 
werkende kinderen, straatkinderen, seksueel uitgebuite kinderen, gehandicapte 
kinderen, en kinderen die in gevangenissen of in oorlogssituaties leven of in 
samenlevingen met aids. We steunen met name kleinschalige projecten, waarbij 
kinderen in hun waarde worden gelaten. 
Rekening: NL 89 ABNA 0457 457 457  t.n.v. Kerk in Actie/ Kinderen in de 
Knel 
  
.   tweede collecte, diaconie    !
orgelspel tijdens de collecten: Andrea Gabriëli, Canzon ‘Petit Jacquet’. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



. slotlied: Klim in de hoogste bomen –de kinderen lopen tijdens dit lied door 
de kerk met hun palmpasenstokken.                 
   
                           
 

!
  
 uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. !
. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck,”onder een linde groen”. 



!
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
!
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. L.van der Sluijs. Amsterdam-centrum 
Mevr. G.Winkel, Amsterdam-buitenveldert !
Mededelingen 
Zondag 13 april 2014  kerkdienst in Vrijburg, 10.00 uur, 
voorganger ds Jessa van der Vaart !
Vandaag wordt na de dienst een tentoonstelling  van Raymond van Middelveld 
geopend in de Moddermanzaal !
Zaterdag 12 april is er een veiling van het werk van Greetje Grijpma. 
Van 10-17 uur in de Moddermanzaal. !!!!!!!!!
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    ds. 
Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook (0644886013). Wilt u een gesprek 
met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen. 


