
 

 

 

 

 

 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 
 

 

 

 

 

zondag 6 juli 2014 

 

thema: spiritualiteit van de verdraagzaamheid- 

            een voorproefje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorganger: ds. Tom Mikkers 

organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

 

. orgelspel Johann Pieterszoon Sweelinck Toccata in d 

 

. 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 993 

 
 

 

 

2   Wat Hij heeft geschapen 

      met zijn hand, zijn woord. 

      Hij zal niet verlaten 

       

       

  

5    Israël, Egypte, 

       stem en tegenstem, 

     wat Hem toebehoort. 

 

3   ’t Westen en het oosten, 

      voor- en nageslacht,       

      om zijn naam te troosten 

      zijn zij aangebracht; 

 

4     om zijn naam te prijzen 

       gaf Hij zon en maan, 

       wijzen en onwijzen  

       gunt Hij een bestaan. 

 

      hoogtepunt en diepte- 

      alles zegent Hem. 

 

6    want Hij zal verzoenen 

     wat vijandig is, 

      nieuwe namen noemen 

      voor een oud gemis. 

    

7    Kerk en wereld samen 

      vasteland en zee, 

       worden ja en amen, 

       ja uit ja en nee. 

 

 

. de gemeente gaat zitten 



. gebed 

 

. lied  1001  De wijze woorden en het groot vertoon. 

                                                                                tekst H.Oosterhuizen 

         mel; B.Huijbers  

  
 

2   Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

     dat lachen zullen zij die wenen, 

     dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 

     dat dorst en honger zijn verdwenen- 

     de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 

     die geen vader was, zal vader zijn; 

     mensen zullen andere mensen zijn, 

     de bierkaai wordt een stad van vrede. 



3   Wie denken durft dat deze droom het houdt, 

      een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 

      wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 

      al komt de onderste steen boven: 

      die zal kreunen onder zorgen, 

      die zal vechten in ’t verborgen, 

      die zal waken tot de morgen dauwt- 

      die zal zijn ogen niet geloven. 

 

. lezing  

 

. lied  1003, Stil is de straat 

 



2   Niemand een brood in de hand, 

     mensen die enkel maar vragen 

     brood voor hun knagende           

     magen- 

     niemand een brood in de hand. 

     refrein 

  

3   Nergens meer feest in de stad, 

     mensen die overal schuilen 

     en om hun kinderen huilen- 

     nergens een feest in de stad. 

    refrein 

 

4   Niemand een lach om de mond, 

     mensen met angst om de lippen, 

    overal ogen die schrikken- 

    niemand een lach om de mond. 

    refrein. 

 

 

5   Stil is de stad. Overal 

     mensen in huizen verdwenen 

     even een luide sirene- 

     stil is de stad overal. 

     refrein. 

.   lezing  

 

.   lied, 1005  Longing for light, we wait in darkness.                                        

                       tekst en mel: Bernadette Farrell. 

   



. orgelspel, Louis-Claude Daquin, Flütes. 

 

. 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  Europa en de wereld   

 

.   eerste collecte; Geloof en Samenleving – project  Mali 

                             Taakgroep Duurzame Ontwikkeling      

Door de klimaatsverandering is het waterpeil in de Niger, de rivier die heel 

Mali doorstroomt, zoveel gedaald dat de visvangst niet meer toereikend is en 

honger dreigt. Daarom zijn veel vissers landbouwers geworden en worden 

rijst en groente verbouwd om in het dagelijkse voedsel te voorzien. Om de 

gewassen te kunnen bewateren, worden putten geslagen en onze bijdrage 

wordt met name daarvoor gebruikt. 

Rekening: NL 39 INGB:0000 489 362 t.n.v. Fonds Duurzame Ontwikkeling 

o.v.v. Project Mali  

 

. tweede collecte; diaconie  

 

. orgelspel tijdens de collecten, Giovanni Gabrieli, Canzon la Spiritala. 

 

. attentie en informatie 

 

 

 

 

 

 



. slotlied 791   
   Liefde eenmaal uitgesproken melodie: J.Stainer tekst: S de Vries 

 

 
 

2 Liefde die ons heeft geschapen, 

 vonk, waarmee Gij zelf ons        

      raakt 

 alles overwinnend wapen, 

 laatste woord dat vrede maakt. 

 

3. Liefde luidt de naam der namen, 

 waarmee Gij U kennen laat. 

      Liefde vraagt om ja en amen,  

 ziel en zinnen metterdaad. 

 

  

5. Liefde laat zich voluit schenken 

 als de allerbeste wijn. 

 Liefde blijft het feest gedenken 

 waarop wij uw gasten zijn. 

 

6. Liefde boven alle liefde, 

 die zich als de hemel welft 

 over ons: wil ons genezen, 

 Bron van liefde, Liefde zelf! 

 

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 

      ademt op van goede trouw. 

      Liefde houdt ons in het leven, 

 daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

 

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

 



. orgelspel Georg Phillipe Telemann. Fantasie in d 

 

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

 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 

 Dhr. R.D.Venker. Amstelveen 

. Mededelingen:  

 

Zondag  13 juli, kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  

Voorganger, ds.T.Barnard 

 

 

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/

