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Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!!!!!
zondag 23 februari 2014 
!
!
!!!!!!!!!!
voorganger: ds. Peter Kattenberg 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst !
. orgelspel,  Girolamo Frescobaldi. Fantasie in F over vier thema’s !
. 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. !



.  introïtus (lied) Licht dat ons aanstoot 

!  
. de gemeente gaat zitten !
. gebed !



.   lied 

!  !
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. !
4.   Breekt de jongste morgen aan, 
      geef, o Opgang uit den hoge, 
      dat wij met U opgestaan 

!
 5 . Overstroom ons met uw licht, 
       klare Zon van trouw en                    
goedheid. 
      Treed niet met ons in ’t gericht, 
       maar verblijd ons met de                  
zoetheid 
       van des hemels zaligheid 
       voor altijd.  

      alle leed vergeten mogen,       
      doe ons opgaan tot uw feest 
      onbevreesd.  !



. lezing,  Matt.6:7-15 !

. lied  

!  !
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
 een geest van licht, zo klaar als Gij;  
 dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
 en ga de weg die U behaagt !
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
 dan kan ik veilig verder gaan,  
 tot ik U zie, o eeuwig Licht,  
 van aangezicht tot aangezicht. !!
. preek  !!
. orgelspel , Heinrich Scheidemann, Fuga in d !!!



. 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 Gemeenten en anderen !

.       eerste collecte, Eigen jeugdwerk      
        Het Jeugdwerk van Vrijburg in al zijn aspecten verdient ons aller steun. 
        Giro: 83.74.567 o.v.v. Jeugdwerk, Amsterdam !
.     tweede collecte, gemeente !
.     orgelspel tijdens de collecten, Johann Pachelbel, Fantasie in g !!!
.     attentie en informatie !!!!!!!!!!!
 slotlied  



!  



!
2 Wat kan ons schaden,  
 wat van u scheiden, 
 Liefde die ons hebt liefgehad? 
 Niets is ten kwade, 
 wat wij ook lijden, 
 Gij houdt ons bij de hand gevat. 
 Gij hebt de zege  
 voor ons verkregen, 
 Gij zult op aarde  
 de macht aanvaarden  

 en onze koning zijn. Halleluja! 
 Gij, onze Here,  
 doet triomferen  
 die naar U heten  
 en in U weten,  
 dat wij Gods kind’ren zijn.          
  
    Halleluja! !

!
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. !
. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck. More palatino !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. H.E.Brink, Amsterdam nw.west 
Mevr.C.J.Pruyser  Amsterdam-rivierenbuurt  !
. Mededelingen:  !
Zondag 2 maart 2014, kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  
Voorganger, ds. Joep de Valk !
Dinsdag 25 febr. om 20.00 uur, houdt Wouter Weijand een lezing over “De 
Prooi” (over financiën binnen de bankwereld) !
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). 


