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Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!!!!!
zondag 27 april 2014 
!!

�  !!
voorganger:  drs. Evelijne Swinkels-Braaksma 
organist:   Erik Visser 



Orde van de dienst !
. orgelspel  Girolamo Frescobaldi, fantasie 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 216 alle verzen: ‘Dit is een morgen’  mel: keltisch, 
                                                                     tekst, E.Farjeon, vert. A.Govaart 

!  !
2.  Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
     vochtige gaarde, geurig als toen. 
     Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
     al wie hier wandelt, ziet: het is goed. !
3.   Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
      licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
      Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
      dank opgetogen Gods nieuwe dag. !
. de gemeente gaat zitten !!!
. gebed !!!!!!!



. lied 220 verzen 1,2 en 4: ‘Zoals een bloem…’         tekst: J.Zijlstra, 
                   mel: B.Huijbers          
                                         
                 

!  
1.   Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, 
      een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, 
      ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond, 
      zoekt naar het licht en opstaat om te leven, 
      zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht, 
      zo taalt ons lied naar U, o God van vrede. !
2.   Lof zij uw naam die oplicht in de nacht, 
      uw luister staat geschreven in de sterren, 
      zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht, 
      taal van genegenheid, tijding van verre. 
      Wij zien verwonderd naar de stille pracht, 
      zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven? !
4.   God van ons hart, Gij die ons zingen doet, 
      uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen, 
      uw adem geeft ons innigheid en gloed, 
      o leid ons uit het huis van schade en schande- 
      Gij schenkt de sterveling een vergezicht, 
      uw stad van licht daalt neer over de landen. !
. lezing: Johannes 20:19-31 



. lied 221 alle verzen: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’  
                                                                                 tekst H.Oosterhuis 
                                      mel: B.Huijbers   
      

!  !
2.   Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
       waakt over mij en over al mijn gangen. 
       Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
        om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
        Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
        Ik moet in lief en leed naar U verlangen. !
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. !
 2de lezing : De parabel van de vlinder !



. lied 779 verzen 1 t/m 5: ‘In de ongerepte morgen’  
                         tekst, W.Bleij  
         mel, J.Stainer    

!  !!
1.   In de ongerepte morgen, 
      uit het duister naar het licht, 
      is de toekomst nog verborgen, 
      onbekend uw aangezicht. !
2.   Roepende ben ik geboren, 
      woorden zonder klank of zin, 
      wachtende, wie zal mij horen, 
      kind nog, in een pril begin. !
3.   Stemmen hoor ik om mij spreken              
nauwelijks tot mij gericht; 
       dwalende in taal en teken 

       
       !
4.   Als het dan begint te dagen 
      en ik mens word, levenslang, 
      en er listen zijn en lagen 
      en ik zwak ben en ook bang, !
5.   kom dan, levenslicht der mensen, 
      in mijn kwetsbare bestaan, 
      als een wachter een de grenzen; 
      laat mijn licht niet onder gaan. !

       tast ik naar een lief gezicht. !
. overdenking !
. orgelspel  Carl  Philipp Emanuel Bach, Largo in c !
. 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  Jongeren !

.    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.  
Rekening:NL 91 INGB 0002 7258 28, Amsterdam t.n.v. Jeanette Noël Huis. !
. tweede collecte: diaconie !
. orgelspel tijdens de collecten,William Byrd, Callino casturame. !
. attentie en informatie !
. slotlied 422 alle verzen: ‘Laat de woorden die we hoorden’  

!  
             !



2.   Laat ons weten,          
      nooit vergeten 
      hoe U tot ons spreekt: 
      sterker dan de machten 
      zijn de zwakke krachten, 
      vuur dat U ontsteekt !!

3.   Laat ons hopen, 
      biddend hopen, 
      dat de liefde wint. 
      Wil geloof ons geven 
       dat door zo te leven 
       hier Gods rijk begint. !

tekst: A.Jonges 
mel:  W.Vogel !
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. !
. orgelspel Tarquino Merula, Capriccio cromatico in d !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. K.Niessen, Amsterdam-west 
Dhr. T.van der Meer. Amstelveen. !
. Mededelingen:  !
Zondag 4 mei, kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  
Voorganger, ds Jessa van der Vaart. !!
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienst gemist.nl 
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.

http://www.kerkdienst

