
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

zondag 1 juni 2014 -ontmoeting partnergemeenten 

       -0-100 dienst 

thema Wie waagt, die wint 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorganger: Dik Mook 

organist: Erik Visser  

lezingen: Jet van Koppen                           Kinderkerk: Annemieke v.d. Veen,   

     Margriet Dijkmans van Gunst, Antoinette Doekes 



Orde van de dienst 

 

. orgelspel: Johann Pachelbel, ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’ 

 

. luiden van de klokken 

 

. stilte 

 

. aansteken van de kaars 

         - gemeente gaat staan - 

. lichtlied   

 

       

 . 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 wensen wij elkaar.  

 gemeente: En vrede voor de hele wereld.  

 

 



. lied: ’t Geloven dat je daag’lijks doet.  

      tekst Coot van Doesburgh, melodie lied 296 

 

 

 
 

 ‘t Geloven dat je daag’lijks doet 

 is anders dan iets weten, 

 Het geeft je ziel weer nieuwe moed 

 het valt niet af te meten. 

 Die hartenklop 

 houdt je rechtop. 

 Die laat zich niet verdoven. 

 Blijf dus in wond’ren geloven. 

 

 Het hopen dat je altijd doet 

 is anders dan het weten. 

 Dat geeft je dagen nieuwe gloed. 

 Je mag het nooit vergeten. 

 De wereld draait. 

 De wind die waait. 

 Zet alle ramen open 

 en blijf op wond’ren hopen. 

 

         - gemeente gaat zitten -  



. inleiding, de koffer en het kinderboek ‘Als ik de wereld kon maken’ 

 

.  gebed 

 

Terwijl de kinderen naar hun eigen ruimte gaan zingt de gemeente: 

. lied: De vogels van de bomen / Die vögel aus den Zweigen, tekst W. Barnard 

  
2.   Zij rusten op de adem 

      van God die ademend, 

      de wereld heeft geschapen 

      en alle namen kent. 

 

3.   De grandioze bloemen 

      de bloemen bij de vleet 

      met schitterende kronen 

      als koningen gekleed 

 

4.   In kleuren en in geuren 

      vertellen zij van God 

      en weten van geen treuren 

      de vreugde is te groot. 

 

5    De vogelen des hemels 

      de leliën des velds, 

      zij hebben ons van Jezus  

      en het paradijs verteld.      

 

1   Die Vögel aus den Zweigen 

     spazieren durch die Luft. 

     Sie schweben und sie steigen, 

     weil sie die Sonne ruft. 

 

2   Sie ruhen, wenn Gott atmet, 

     auf seinem Atem aus. 

     Atmend schuf er die Erde, 

     da wurde sie ihr Haus. 

 

3   Die wunderbaren Blumen, 

     von Duft und Farben schwer, 

     sie zeigen ihre Kronen 

     und ihre Kleider her. 

 

4   Sie wissen nichts von Trauern, 

     sie blühen gar zu gern. 

     Auf Halden noch und Mauern 

     loben sie Gott den Herrn. 

 



6.     Zij bloeien zo uitbundig 

        zij zingen overluid 

        als was hun bloei oneindig 

        hun lied onsterfelijk. 

 

7.     God immers houdt op aarde 

         wat leeft in staat en stand. 

       Hij zal ons ook bewaren 

         wij eten uit zijn hand. 

 

 

 

 

 

  5     Die Lilien auf dem Felde, 

         die Vögel im Gezweig 

         erzählen uns von Jesus 

         und seines Vaters Reich. 

 

    6   Sie blühen so unbändig, 

          singen so laut und frei, 

          als ob ihr Lied unsterblich, 

          ihr Glanz ohne Ende sei. 

 

    7   Solln wir allein uns schinden 

           und sorgen bis zum Tod? 

           Gott läszt uns Manna finden, 

           wir essen täglich Brot.  

. lezing 1: Genesis 1, uit ‘de Bijbel voor ongelovigen’ van Guus Kuijer 

 

. lied: Een mens te zijn op aarde / Ein Mensch zu sein auf Erden,                      

        W. Barnard (tekst) 

             Coupletten 1 en 2 

 



2.  Een mens te zijn op aarde  1.   Ein Mensch zu sein auf Erden 

     in deze wereldtijd          in dieser bösen Zeit       

     is komen uit het water         heiszt ganz auf Gnade leben,  

     en staan in de woestijn         weit ab von Ewigkeit, 

     geen god onder de goden,         heiszt  auf die Stimme hoffen,  

     geen engel en geen dier,          die einst  vom Himmel fuhr,  

     een levende, een dode,                     und so wie Jesus werden,  

     een mens in wind en vuur                       tasten in seiner Spur.   

        

                                                              2.   Ein Mensch zu sein auf Erden 

             und irdisch zu bestehn 

               heiszt aus dem Wasser kommen 

             und in die Wüste gehn: 

             nicht Gott im Kreis der Götter 

             noch Engel ohne Blut, 

             nicht Tier und blinder Töter- 

                nur Mensch, in Wind und Glut. 

 

. lezing 2: Exodus 2, over Mozes en het gesprek tussen zijn twee moeders,  

      uit ‘de Bijbel voor ongelovigen’ van Guus Kuijer 

 

. lied: Een mens te zijn op aarde / Ein Mensch zu sein auf Erden, 

            W. Barnard (tekst) 

  Coupletten 3 en 4 

 

3.  Een mens te zijn op aarde  3.   Ein Mensch zu sein auf Erden 

     in deze wereldtijd          und mit dem Staub verwandt  

     dat is de dood aanvaarden,        heiszt seinen Tod annehmen  

     de vrede en de strijd,         und Hunger, Frost und Brand, 

     de dagen en de nachten,         die Tage und die Nächte, 

     de honger en de dorst,         den Frieden und den Streit, 

     de vragen en de angsten,        die Fragen und die Ängste,  

     de kommer en de koorts.        Durst nach Gererchtigkeit.  

 

4.  Een mens te zijn op aarde,  4.   Ein Mensch zu sein auf Erden  

     in deze wereldtijd,          in dieser argen Welt  

     dat is de geest aanvaarden        heiszt Gottes Geist annehmen,  

     die naar het leven  leidt;                 der auf die Schwachen fällt, 



     de mensen niet verlaten,         heiszt Menschenbrüder lieben,  

     Gods woord zijn toegedaan,                  auch wenn sie irregehn, 

     dat is op deze aarde                 und mit “Es steht geschrieben” 

     de duivel wederstaan.         dem Bösen widerstehn. 

 

. overdenking 
 

. lied:  

 
 

2 God mag weten 

 wat de zin is 

 die wij samen niet verstaan 

 van ons godgeklaagde lijden 

 en de pijn door ons gedaan. 

refrein 

 

3 God mag weten 

 hoeveel jaren 

 en hoever ik nog moet gaan, 

 voor in mij het licht zal breken 

 alle spiegels, alle waan. 

refrein 

 



. berichten uit de verschillende werkgroepen 

 

. voorbeden, stilte en 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. 

 

. lied: Dat nieuwe geestkracht ons vervult, tekst Jan van Opbergen 

 
2 Dat wij niet bang voor ons bestaan 

 de nieuwe wegen leren gaan 

 die leiden naar een maatschappij 

 van hebzucht en van oorlog vrij. 

 

3 Dat wij niet om te kopen zijn 

 met geld en goed, met schone schijn. 

 Dat God ons lange adem geeft, 

 zodat zijn toekomst in ons leeft. 



. attentie en informatie 

 

De kinderen komen terug en laten zien wat ze hebben gemaakt. 

 

. collecten thema: Armoede 

.   eerste collecte: de Medicijnpot       

Stichting De Medicijnpot is een initiatief van de Binnenstadskerken in 

Amsterdam en maatschappelijke organisaties. Zij zorgen dat mensen zonder 

papieren en zonder verzekering medicijnen krijgen die ze nodig hebben maar 

niet kunnen betalen. Het verstrekken van de medicijnen gaat altijd via een arts. 

De apotheek kan de rekening dan declareren bij de Medicijnpot. 

Rekening: NL 80 TRIO 0390 4859 69 t.n.v de Medicijnpot Amsterdam 

 

.   tweede collecte: gemeente 

 

.   orgelspel tijdens de collecte: Dietrich Buxtehude, Canzonetta in G 

 

. slotlied:    

 
2.   Zolang de mensen woorden spreken, 

      zolang wij voor elkaar bestaan, 

      zolang zul jij ons niet ontbreken, 

      wij danken jou in Jezus naam. 



3.   Jij voedt de vogels in de bomen, 

      Jij kleedt de bloemen in het veld, 

      o Heer, jij bent mijn onderkomen 

      en al mijn dagen zijn geteld. 

 

4.   Jij bent ons licht, ons eeuwig leven, 

      Jij redt de wereld van de dood. 

    Jij hebt jouw zoon aan ons gegeven, 

       zijn lichaam is het levend brood. 

 

5.   Daarom moet alles jou aanbidden, 

      jouw liefde heeft het voortgebracht, 

      Vader, Jijzelf bent in ons midden, 

    o Heer, wij zijn van jouw  geslacht.      

 

 
 



 
 

         

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

 

. orgelspel: Johann Ludwig Krebs, ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’ 

 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 

 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 

Dhr. H.H.Vinckers, 

Dhr. P. de Gruyter. 

 

 

Mededelingen 

 

Zondag 8 juni 2014, Pinksteren  kerkdienst in Vrijburg, 10.00 uur, 

Voorganger ds Jessa van der Vaart 

 

Eveneens op zondag 8 juni wordt in de Moddermanzaal na de dienst, een 

fototentoonstelling geopend. Thema, levenskunst in Rome. 

 



De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),      

ds. Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook (0644886013). Wilt u een 

gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 

bellen. 

 
 

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. 
 

http://www.kerkdienst/

