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!
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!
zondag 12 januari 2014 
!!

       !  !!
voorganger:  ds Jessa van der Vaart  
organist:   Erik Visser 



Orde van de dienst !
. orgelspel Georg Böhm, Ouverture in F !
. 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 
Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. !

3 
Laat uw heilge liefdegloed 
onze koude werken doden 
en versterk in ons de moed 
om, de eeuwge nacht ontvloden, 
voordat wij ten ondergaan, 
op te staan. !!

de gemeente gaat zitten !!!
. gebed !!



. lied    166: 1 en 2 !

!  !
2 
Hij daalt ootmoedig in het water, 
de vogel Geest komt aangesneld, 
God heeft in Hem zijn welbehagen 
en alle zaligheid gesteld: 
tegen de stroom staat Hij ten teken, 
hier wordt des levens loop gewend, 
het blinde lot gestuwd tot zegen, 
wij zijn tot in de dood gekend. !
  !



. inleiding op de schriftlezingen !

. eerste lezing  Jozua 1, 1-7 !

. lied      !

!  !!



2 
De Heer roep ik uit, want de Heer is zijn naam! 
Roemt allen tesaam 
het werk van de Heer, de volkomenheid Gods, 
want Hij is uw heil en uw rots! 
Roemt allen zijn waarheid! Hij doet wat Hij zegt: 
zijn wegen zijn trouw en zijn paden zijn recht. 
Roemt allen zijn grootheid! Hij heeft het volbracht 
en zal het volbrengen voor ieder geslacht. 
Bereidt nu uw harten, bereidt nu uw oren 
om naar Hem te horen! !
. tweede lezing  Johannes 1, 19-34   !
. lied    

!  !
2  Gij die de Heer zijt en de Geest 
    die van de aanvang is geweest, 
    Gij hebt U onderworpen aan 
    de letter van ons voortbestaan. !

3  Gij die de zin der schriften zijt,       
Gods woord in alle eeuwigheid, 
   Gij hebt gehoorzaamheid geleerd, 
een vuur van hoop heeft U verteerd  

4  O Zoon van God, ons aller hoofd, 
    gelijk een kind hebt Gij geloofd 
    en als een minnaar liefgehad 
    Jeruzalem uw moederstad. 



. overdenking !

. lied   ‘Omdat hij niet ver wou zijn’ 
    tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Erik Visser 

!  
2  Overal nabij is Hij 
    menslijk allerwegen. 
    Maar geen mens herkent Hem, Hij 
    wordt gewoon verzwegen. 
    Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
    Midden onder u staat Hij die gij niet kent. !!



3   God van God en licht van licht 
     aller dingen hoeder 
     heeft een menselijk gezicht 
     aller mensen broeder. 
     Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
     Midden onder u staat Hij die gij niet kent. !
4  Wilt daarom elkander doen 
    alle goeds geduldig. 
    Weest elkaar om zijnentwil 
    niets dan liefde schuldig. 
    Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
    Midden onder u staat Hij die gij niet kent. !
5  Weest verheugd, van zorgen vrij: 
    God die wij aanbidden 
    is ons rakelings nabij, 
    wonend in ons midden. 
    Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
    Midden onder u staat Hij die gij niet kent. !
. 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: Thema Europa en de Wereld !

.   eerste collecte, Geloof en Samenleving project Taakgroep Duurzame              
Ontwikkeling  Indonesië   
Mede naar aanleiding van de historische schuld die Nederland in Rawagede, 
een dorpje aan de noordkust van java, had en heeft, is besloten een micro-



kredietproject te ondersteunen, dat dorpelingen in staat stelt met kleine 
leningen eigen inkomsten te genereren. Trainingsprogramma’s met name 
voor duurzame landbouw en met het accent op “self-help” in 
voedselproductie, worden door lokale organisatiesgegeven en HIVOS 
kanaliseert de ondersteuning vanuit Nederland. 
ING: 48 93 62 t.n.v. Fonds Duurzame Ontwikkeling o.v.v. Project Indonesië  !
. tweede collecte: gemeente !
.   orgelspel tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, Preludium in C !
.   attentie en informatie !
. slotlied    

!  !
2  Er zal geen verzengende hitte, 
    geen dorst en geen honger meer zijn 
    want Hij zal ze weiden aan water 
    dat vloeit uit het hart der woestijn. !
3  En Hij maakt de hoogte begaanbaar 
    en Hij baant een weg door de zee, 
    van alle vier einden der aarde 
    brengt Hij zich een volk bijeen. 



4  De hemel roept uit Halleluja, 
    de aarde brengt leven tot stand, 
    de bergen bezwijken van vreugde, 
    de wereld wordt vaderland. !
5  Ten dage der grote genade 
    als God de gebeden beloont, 
    dan zullen de volkeren weten 
    dat Hij bij de mensen woont. !
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. !
. orgelspel, Girolamo Frescobaldi, Capricio over de aria ‘Or ché noi  
 rimena’. !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. A.M.E.Vos , Amsterdam Nw-west 
Mevr. S.A.Sweers, Amsterdam Buitenveldert !
. Mededelingen:  !
.   Vanmiddag (12 januari)  vanaf 16.00 uur, Nieuwjaarsbijeenkomst 
     hier in de kerk. !
.   Zondag 19 januari 16.00 uur, kerkdienst in Vrijburg.  
    Voorganger, Dik Mook en dr. Matthijs Pontier, m.m.v. Ahmed Marcouch. !
     Donderdag 16 januari 12.30 uur de maandelijkse lunch van de Diaconie. !
     Donderdag 16 januari om 20.00 uur, Rome-avond door dr. Peter van Dael.  
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.


