
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 25 augustus 

In deze dienst wordt Florian Röselaers gedoopt 
en neemt ds Joost Röselaers afscheid van Vrijburg

voorgangers:  ds Joost Röselaers en ds Jessa van der Vaart
organist:   Erik Visser 
blokfluit:            Jeanette van Wingerden 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Leenke de Lege 



Orde van de dienst

. orgelspel  Paolo Quagliati, Toccata

. 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  ‘Wij komen als geroepen’
                  tekst: Sytze de Vries 

2.
Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij. 

3.
Getekend voor ons leven
als kind’ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op Adem
dn treedt in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen Naam!



de gemeente gaat zitten

. gebed

. lied    ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’
    tekst: Sytze de Vries, melodie: J. Stainer 

2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
    vonk, waarmee Gijzelf 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. 



. verantwoording 

. lied    
1: cantorij

2: allen
Als Gij het zelf niet vast blijft houden,
nu het in onze handen is,
dit kind voor 't licht bestemd, hoe zouden
wij 't hoeden voor de duisternis?

3: cantorij
Geef dat wij niets zozeer begeren,
als dat ons kind U kennen zal,
die U in Christus onze Here
geopenbaard hebt eens voor al.

4: allen
Geef dat het van ons leert te kijken
naar Hem die 't licht der wereld is
en altijd meer op Hem gaat lijken:
een lichtglans in de duisternis,

. persoonlijk woord door de ouders 

. belofte  

. bediening van de doop  



. aansteken van de doopkaars 

. lied   ‘Kind, wij dragen je op handen’ 

  refrein:

 



2
Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen,
is jouw eenzaamheid doorbroken, 
ben je hier niet meer alleen. 
Refrein

3
Water, water, laat het stromen,
teken en herinnering,
van een eeuwig heimwee dromen, 
van een altijd nieuw begin.
Refrein

4
Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is, 
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist. 
Refrein

de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimte

. schriftlezing  Prediker 11



. lied   

2
Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3
Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden

4
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

. overdenking

. de cantorij zingt:  ‘Jerusalem’ 
‘Jerusalem, o turn thyself unto thy Lord God!’    



. 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.

. lied   ‘Song of Peace’ 

1: cantorij
This is my song, O God of all the nations, 
A song of peace of lands afar and mine. 
This is my home, the country where my heart is, 
here are my hopes, my dreams, my holy shrine; 
but other hearts in other lands are beating 
with hopes ad dreams as true and high as mine. 

2: cantorij
My country's skies are bluer than the ocean, 
And sunlight beams on cloverleaf and pine. 
But other lands have sunlight too, and clover, 
And skies are ev'rywhere as blue as mine. 
O, hear my song, thou God of all the nations, 
A song of peace for their land and for mine 



3: allen

. collecten, thema:  Stad en de naaste 

.   eerste collecte: Stichting Exodus nazorg ex-gedetineerden.  
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en 
gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de 
criminaliteit te stappen. 
Het Exodus biedt vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex-



gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt het 
mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks te 
ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis.
Giro 43.24.414, t.n.v. Stichting Exodus Nederland Leiden.

. tweede collecte: gemeente

.   orgelspel tijdens de collecten: Giovanni Paolo Cima, Sonata

. slotlied   ‘Wonen, overal nergens thuis’ 
    tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Suze Naanje

2. (in canon)
Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en 
waan
wagen en winnen en verder gaan
mensen veel geluk. 

3.(in canon)
Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de 
maan
mensen die dromend een stem 
verstaan
mensen veel geluk. 

http://www.exodus.nl/okd
http://www.exodus.nl/okd


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

  
. lied    ‘May the roads rise to meet you’ 



De bloemen uit deze kerkdienst worden gegeven aan:
Doopouders Anne-Rose en Joost Röselaers
en ds. Joep de Valk (opvolger van Joost.)

 Programma voor het afscheid van Joost Röselaers.

10.30-11.30  kerkdienst met doop van Floris Röselaers
11.30-12.00  toespraken: (per toespraak maximaal 5 minuten.)
                    -Maarten Lubbers (voorzitter)
  -Friso van Heemstra (jongeren)
                    -Gloria Jeanne de Meijer (diaconie)
                    -Liesjettie de Jong
-het aanbieden van een cadeau. (voorzitters)
12.05-13.00 -receptie
13.00-14.00 -lunch voor genodigden in de Moddermanzaal.

. Mededelingen: 

Zondag 1 september 2013 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur
Start van het seizoen. 
Voorgangers, ds.Jessa van der Vaart en Dik Mook.

Aktiviteiten; de volgende week wordt het programmaboekje 2013-2014 
rondgestuurd.

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. U kunt 
onze nieuwsbrief aanvragen bij jhroselaers@vrijburg.nl.
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),     
en Dik Mook (06-44886013). Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u 
vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.


