
 !
!
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!
zondag 10 november  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
voorganger:  ds Jessa van der Vaart  
organist:   Erik Visser !



Orde van de dienst !
. orgelspel,  Henry Purcell, Voluntary 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   ‘Eeuwige God’ 

!  !
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 

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.  

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. !!
de gemeente gaat zitten !!
. gebed !!!!



. lied      !

!  !
2 
Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw 
gezang! !
3 
Een lied van uw verwondering 
dat nòg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. !!

4 
De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilge tekens te verstaan. !!
5 
Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de 
Heer. 
!!!

. inleiding op de schriftlezing !

. eerste lezing   uit 2 koningen 5 !!



. lied      

!  !
2 
Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van de overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die 's levens raadsel kan verklaren? !
3 
Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse 
streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, 

!!!
4 
Het woord van liefde, vrede en 
recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. !!!

alleen het woord kan 't hart toespreken. 



. tweede lezing   uit 2 koningen 5  !

. lied    ‘Wat vrolijk over u geschreven staat’  

!  
2 
Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
‘redden wat verloren is’, dat woord, 
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort. 
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond.  !
3 
Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.  !!!
. overdenking !
.   orgelspel, Jan Pietersz. Sweelinck, Toccata in C !!!!



. lied  

!  !
2 
Gij gaat in 't donker voor ons uit 
en niemand stuit 
uw grote gang 
de eeuwen door, een wereld lang. !
3 
Al dwalen we ook ten dode af 
tot over 't graf, 
voorgoed zijt Gij 
ons met uw tederheid nabij. !
4 
Wij keren allen tot U weer, 
beminde Heer 
en grote God 

!!!
5 
Als alles nieuw wordt voor ons 
oog, 
de hemel hoog, 
de aarde wijd 
glanzen van onverganklijkheid. !
6 
Als in het vorstelijke licht 
voor uw gezicht 
wij blinkend staan 
met witte waarheid aangedaan. !

Hoe liefelijk is dan ons lot. !!!!!!!



. 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: Zieken !

. eerste collecte:  Kinder Hospice Mappa Mondo    
De Mappa Mondo huizen zijn gespecialiseerde, gezinsvervangende huizen 
waar kinderen van 0 tot 18 jaar met een ernstige, levensbedreigende ziekte 
kunnen verblijven. Het Nederlandse Rode Kruis heeft drie gespecialiseerde, 
gezinsvervangende huizen in Nederland. Elk Mappa Mondo huis heeft plaats 
voor 8 tot 10 kinderen. Kinderen waarvan ouders of verzorgers de intensieve 
zorg niet kunnen bieden, kunnen er permanent verblijven als 
ziekenhuisopname niet meer nodig is. Kinderen waarvan de ouders of 
verzorgers tijdelijke ondersteuning bij de zorg nodig hebben kunnen er op  
 regelmatige basis logeren.                                                                                   
Rekening: 44.26. t.n.v. Ned. Rode Kruis  t.g.v. Mappa Mondo                                                             
!
. tweede collecte: gemeente !
.   orgelspel tijdens de collecten, William Byrd, “Callino casturame’’ !!!
.   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. !
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. !
. orgelspel  Johann Sebastian Bach, Canzona in d 



Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Dhr. M.Haverkamp, Amsterdam-centrum 
Dhr. en Mevr. Bakker, Amsterdam-zuid. !
. Mededelingen:  !
Zondag 17 november is er in plaats van de ochtend kerkdienst, een 
Vrijburgmiddag om 16.00 uur. Het thema is, Rome en vrijzinnigheid. 
(zie het Vrijburgblad) !
Dinsdag 12 november, om 20.00 uur in de Moddermanzaal, een Rome-
avond. 
Spreker; Dr. Eric Moormann !
Donderdag 21 november, om 12.30 uur, de maandelijkse lunch in de 
Moddermanzaal. !
Zaterdag 23 november om 10.30 uur, Algemene Ledenvergadering. !!!!!!!!
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 
via de website 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. 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.


