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Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!!!!!
zondag 29 december 2013 
!
!!!!!!!!!!!
voorganger: ds. Henri Frölich 
organist: Erik Visser !



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. !



        mel, Valeruis gedenkklanken 
        tekst, H.Oosterhuis 
.  introïtus:   Zomaar een dak     

!  !
. de gemeente gaat zitten 



. bemoediging !

. lied Zomaar een dak, derde couplet. !
3. Tafel van één, brood om te weten  
 dat wij elkaar gegeven zijn.  
 Wonder van God, mensen in vrede,  
 oud en vergeten nieuw geheim.  
 Breken en delen, zijn wat niet kan,  
 doen wat ondenkbaar is,  
 dood en verrijzenis. !!
. gebed  !
. lied  

!  !



3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
 dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
 Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
 wil alle liefde aan uw mens besteden. 
 Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
 Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden 
           tekst, H.Oosterhuis 
. lezing: exodus 3 vers 1-15  !
. lied Vanwaar zijt gij gekomen. 

!  !



. Gedicht van Marjolein van Heemstra  ‘als Mozes had gevraagd’. !

.   lied:  

!  
4    In ons hart is dit de luister, 
      dit de liefde die ons leidt 
      op de kruistocht door het duister 
      naar de lichte eeuwigheid. !
5    Met één lied uit duizend monden 
      gaan wij zingend door de nacht, 
      door één Geest tesaam verbonden 
      naar de kust waar God ons wacht. !
6   Eén van hart en één van zinnen,  
     één in onze aardse aardse strijd, 
     in ons hemels overwinnen, 
     één in tijd van eeuwigheid. !!!
.   Overdenking !!!



.   lied, 

!  
2.  Maar als een glimp van de zon 
     een groene twijg in de winter, 
     dorstig en hard deze grond- 
    zo is het koninkrijk  Goeds. !
3.  Stem die de stilte niet breekt 
   woord als een kracht in de wereld 
     naam zonder klank zonder macht 
    vreemdeling zonder geslacht. !
6.  Niet in het graf van voorbij 
     niet in de tempel van dromen 
    hier in ons midden is Hij 
    hier in de schaduw der hoop. !
7   Hier in dit stervend bestaan 
     wordt hij voor ons geloofwaardig 
     worden wij mensen van God, 
     liefde op leven en dood. !!!!



 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  Stad en de naaste !

.    eerste collecte, Stoelenproject   
Het Stoelenproject heeft als doelstelling het aanbieden van een 
laagdrempelige opvang voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn in 
Amsterdam. De opvang op het Stoelenproject loopt van 15 september tot en 
met 30 april, en geldt alleen voor avonden en nachten. De accommodatie 
Marnixstraat 248, onder de parkeergarage. Iedere avond kunnen er 40 
mensen terecht. Daarnaast zijn er 5 crisisplaatsen. Tijdens de koude opvang 
is er plaats voor 50 mensen. Koudeopvang geldt wanneer het enige dagen 
vriest. Uit vooral praktische overwegingen is het geboden comfort van de 
opvang laag: koffie, thee, een eenvoudige maaltijd ( brood en soep ) en 
ontbijt, matras ( geen dekens, geen kussens, geen douches).Ook is eventueel 
schone kleding verkrijgbaar. 
Giro: 13.20.598. t.n.v. Stoelenproject Amsterdam  !!
. tweede collecte, Gemeente !
. orgelspel tijdens de collecten !!!
. attentie en informatie !!!



. slotlied  

!  
2  Al is mijn stem gebroken, 
    mijn adem zonder kracht, 
    het lied op and’re lippen 
    draagt mij dan door de nacht. 
    Door ademnood bevangen 
    of in verdriet verstild: 
    het lied van jouw verlangen 
    heeft mij aan ’t licht getild.  !
4.  Ons lied wordt steeds gedragen 
     door vleugels van de hoop. 
     Het stijgt de angst teboven 
     om leven dat verloopt 
     Het zingt van vergezichten, 
     het ademt van jouw geest, 
     In ons gezang mag lichten 
     het komend bruiloftsfeest.  



. 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: 
mensen die nog geen bloemengroet van de diaconie gekregen hebben. !
. Mededelingen:  !
Zondag 5 januari kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  
Voorganger, ds.Joep de Valk !
Donderdag 2 januari is er in verband met het Grachtenfestival om 20.30 
 uur een concert in de kerkzaal. !!!!!
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 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.


