
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 11 augustus 

voorganger:  ds Jessa van der Vaart 
organist:   Rolf Wolfensberger



Orde van de dienst

. orgelspel

. 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.



.  openingslied   

2
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor 
woord,
Gij hebt mij voor ik spreek 
gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

7
Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

14
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.
de gemeente gaat zitten



. gebed

. lied     

. inleiding op de schriftlezingen

. eerste lezing  Johannes 9, 1-23  



. lied     

8
Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen 
spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons 
leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

9
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

. tweede lezing  Johannes 9, 24-41  



.   lied  ‘Gij zijt voorbij gegaan’ op melodie gezang 247 

1
Gij zijt voorbijgegaan,
een steekvlam in de nacht.
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen,
wij leven in U voort,
wij zijn met U bekleed.

2
Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.

3
Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.



. overdenking

. lied   ‘Het lied van de feesten’ 
    tekst: Maria de Groot, melodie: gezang 90

1.   Voor ons valt alles samen: het licht, het brood, de geest.
      Wij vieren en beamen in een gebaar het feest
      Dat Christus ons beloofde, dat aan ons werd volbracht.
      Wij heffen onze hoofden. Ga met ons door de nacht. 

2.   Zoals de dwaze moeders niet wijken voor geweld
      en houden in haar hoede de liefsten ongeteld
      en noemen hen bij name tegen de heersers in
      van eeuwigheid tot amen – zo zijn wij naar Gods zin. 

3.   Licht zullen wij verspreiden, op aarde zichtbaar staan
      als lampen in getijden van storm en nieuwe maan.
      Hoe donker onze wegen, hoe angstig onze tocht,
      ontvangen is de zegen, gevonden is wie zocht. 

4.   Brood is de mens geworden die voor ons in wou staan
      en koos zich te omgorden ten dode en te gaan
      waar wij niet kunnen volgen tenzij wij als het graan
      in zaailingen verzwolgen aandurven op te staan.



5.   Geest is het die doet leven herboren in het licht.
      Zij troost wie zich haar geven. Zij houdt ons recht gericht.
      Zij doet wat zij beloofde en loopt als vuur haar wacht.
      Wij heffen onze hoofden. Ga met ons door de nacht.  

. voorbeden, stilte, 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.

.   collecten,  Thema: Stad en de naaste 

.   eerste collecte  Inloophuis Makom    
Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen 
een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er 
is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt 
Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid te 
(re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week worden deelgenomen 
aan de Kunstsuite.
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd en 
er bestaat een door Vrijburgers verzorgde tweedehands kledingservice. 
Giro: 80.81 t.n.v. Stichting De Regenboog, o.v.v. inloophuis Makom.

.   tweede collecte: gemeente

.   orgelspel tijdens de collecten.

.   attentie en informatie



. slotlied   

2
En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is 
herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht.
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3
Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij 
roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en 
weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

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



. orgelspel 

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

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:

Mevr. G.Winkel  Amsterdam-buitenveldert.
Mevr. N.Hogenkamp. Amsterdam- oud-zuid.

. Mededelingen: 

Zondag 18 augustus kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger, ds.Joost Röselaers.

Donderdag 15 augustus, de maandelijkse lunch in de Moddermanzaal om 
12.30 uur.

In verband met het afscheid van ds. Joost Röselaers (25 augustus) wordt geld 
ingezameld voor een cadeau. U kunt er aan bijdragen op gironummer 
8374567 t.a.v.Vrijburg, onder vermelding van “cadeau Joost”.

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via http://kerken.streamit.eu.
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. 
Hierop kunt u ook onze nieuwsbrief aanvragen.
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. Joost Roselaers (06-55776713) 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.vrijburg.nl.
http://www.vrijburg.nl.

