
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 1 september 2013
opening van het seizoen.

‘Verborgen geloof’ 

0-100 dienst 

voorganger:  ds Jessa van der Vaart, ds Joep de Valk en Dik Mook 
organist:   Erik Visser
m.m.v. de cantorij o.l.v. Leenke de Lege



Orde van de dienst

. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Toccata in G

. 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  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’  

2.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.

3.
Dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt
wilt Gij die voor ons zijn?

4.
Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij u vinden laat?

5.
Onthul ons dan uw aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad. 

6.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood dat Gij ons breekt. 

7.
Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht. 

de gemeente gaat zitten

. gebed



. lied    ‘Deze wereld omgekeerd

2
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen wij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn geleden.
Die onvruchtbaar bleef, zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen and’re 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. 
Hij zal zijn ogen niet geloven. 

. verhaal voor de kinderen en de koffer

. lied   ‘Estherlied’ 
    tekst: Karel Deurloo
    melodie: Machteld van Woerden / Erik Visser 

3.  Mooie meisjes, mooie vrouwen,
     wie wordt nu de koningin?
     Mordechai, de oom van Esther, 
     heeft iets met haar in de zin:
Ga naar koning Ahasveros,

maak je mooi en word zijn vrouw.
Zo gebeurt het en de koning
zegt tot haar: ik hou van jou.

De kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimte 



. inleiding op het thema 

. eerste lezing  Esther 2, 1-10   

. lied    

2
Gij zijt ons bijgebleven!
Met vrijheid om te leven
hebt Gij, God, ons bedacht.
Die weldaad te gedenken
is levensruimte schenken
wie rechteloos wordt omgebracht. 

3
Een haven voor de vreemde, 
een huis voor de ontheemde,
Een veilig toevluchtsoord,
Een vrijplaats van vertrouwen:
God, laat uw kerk zo bouwen
Aan ’t erfdeel dat U toebehoort. 

. tweede lezing  Esther 2, 11-23  



. lied ‘God, die ons ooit bevrijdde’ (melodie vorige bladzijde)

4. 
Gij hebt uw wraak beteugeld
en hoedt onder uw vleugels
het vluchtend mensenkind.
Zijn adem is u heilig;
waar anders is hij veilig?
Zo waar uw naam bij ons 
weerklinkt!

5
Hoor van de aarde schreeuwen
het bloed van zoveel eeuwen,
zo kostbaar in uw oog.
Zult Gij het recht beperken
van machtigen en sterken?
Maak klein, o God, wie zich 
verhoogt. 

6
Wees dan omlaag gebeden,
Gij gouden stad van vrede
En anker u op aard.
Jeruzalem, wij dromen
Van u als onderkomen
Waar God ons voor de dood bewaart! 

. overdenking

. lied   ‘Eeuwige God’       tekst, H.Oosterhuis

 



2
Gij zijt niet ver van wie U 
aanbidden
niet hoog en breed van ons 
vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

3
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons 
dient. 

4
Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

5
Eeuwige God, hoe zijt Gij 
aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig
tot wij in U volkomen zijn. 

. voorbeden, stilte, Onze Vader

. cantorij zingt: ‘Houd mij in leven’ – psalm 25     mel: W.Huybers
        Andante

Cantorij     :  Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:
    zie naar mij om en wees mij genadig,
                      want op U wacht ik een leven lang.

Cantorij     :   Zijt Gij het Heer, die komen zal,
     of moeten wij een ander verwachten?
                       Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 



Cantorij     :  Gij geeft uw woord aan deze wereld,
                      Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
                      naar U gaat mijn verlangen, Heer. 

.   collecten, thema:  Vreemdelingen

.   eerste collecte: Jeanette Noël Huis    
De Stichting het Jeanette Noël Huis is een gemeenschap in Amsterdam ZO, 
gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en een directe actie voor een 
betere samenleving. 
Ook asielzoekers zijn hier welkom. 
Giro: 27.25. 828. Amsterdam t.n.v. Jeanette Noël Huis.

. tweede collecte: diaconie

.   muziek tijdens de collecten,  Giulio Segni, Ricercare in F

.   attentie en informatie



. slotlied   

2
Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

3
Hij overmant de wilde dieren,
vaart uit op zeeën en rivieren,
doorzoekt der aarde donkre schoot.
Ja, hij snelt voort op hoge winden
om de allerlaatste grens te vinden.
Zo vindt hij onverhoeds de dood.

4
Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn 
falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

5
O God, wij bouwen als 
ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o Koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.



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

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, ‘Est-ce Mars’

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

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:
Mevr. T.E.H.van Groen- Meijer
Margriet Dijkmans van Gunst

. Mededelingen: 

Zondag 8 september 2013 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger, ds.Tom Mikkers

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),    
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.


