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!
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!!!!!
zondag 15 juni 2014 
!
!
                                            

 !  !
voorganger: ds. Joost Röselaers 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst !
. orgelspel, Henry Purcell, Voluntary in d !
. 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  

!  !
2    Ere zij aan Hem, wiens liefde 
       ons van alle smet bevrijdt, 
       eer zij Hem die ons gekroond              
     heeft, 
       koningen in heerlijkheid. 
       Halleluja, halleluja, 
       ere zij het Lam gewijd. 

.   3 Ere zij de Heer der englen, 
       ere zij de Heer der kerk, 
       ere aan de Heer der volken 
       aard’en hemel looft uw werk! 
       Halleluja, halleluja, 
       looft de Koning, heel zijn kerk! !!!!

. lezing  Hebreeën 11: 1-3, 8-10 !!!!!



. lied  

!  !
2. Door de wereld gaat een stoet  
 die de ban brak van het bloed.  
 Die bij wat op aarde leeft  
 nu geen burgerrecht meer heeft.  
Refrein 

3. Menigeen ging zelf op pad  
 daar hij thuis geen vrede had.  
 Eeuwig heimwee spoort hem aan  
 laat ook hem het woord verstaan.  
Refrein 



!!
4. Door de wereld klinkt een lied  
 tegen angsten en verdriet,  
 tegen onrecht, tegen dwang  
 richten pelgrims hun gezang.  
Refrein !!
. 2de lezing  Johannes 16:5-15  !
. lied  

!  !
2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
 gunt aan uw leven rust en duur 
 en geeft het zin en samenhang. 
 Zingt voor de Heer een nieuw      
 gezang! !
3 Een lied van uw verwondering 
 dat nog uw naam niet onderging, 
 maar weer opnieuw geboren is 
 uit water en uit duisternis. !

4 De hand van God doet in de tijd 
 tekenen van gerechtigheid. 
 De Geest des Heren vuurt ons   
aan 
 de heilge tekens te verstaan. !
5 Wij zullen naar zijn land geleid 
 doorleven tot in eeuwigheid 
 en zingen bij zijn wederkeer 
 een nieuw gezang voor God de 
 Heer.  



. overdenking !

. orgelspel,  Henry Purcell, Verse in C !

. voorbeden, stilte, OnzeVader !

.   collecten, thema  Armoede !

.   eerste collecte, De Regenboog Groep     
Dagelijks zet de Regenboog Groep zich in voor mensen met sociale 
problemen, voor dak-en thuislozen en verslaafden en voor mensen met 
psychiatrische klachten. 
 Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep 
Amsterdam !
.   tweede collecte, de gemeente. !
. orgelspel tijdens de collecten, Jan Pieterszoon Sweelinck,   Engelsche             
Fortuyn !
. attentie en informatie !
. slotlied  

!  



2.   Liederen zingend vol 
      vertrouwen 
      tot zij in het eeuwig licht 
      in elk ander mens aanschouwen 
      ‘lichten van Gods aangezicht. !
3.   Door de nacht leidt ons ten 
      leven 
      licht dat weerklinkt overal, 
      dat ons blinkend zal omgeven, 
      als ons God ontvangen zal. !
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 strijd, 
      in ons hemels overwinnen, 
      één in de tijd en eeuwigheid. !
7.   Zo gaan wij hier met elkander 
      door de nacht op weg naar huis, 
      pelgrims die uit alle landen 
      samen komen om het kruis. !!

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

. orgelspel Daphne !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. R.Michielsen, Amsterdam-zuid !
. Mededelingen:  !
Zondag 22 juni, kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  
Voorganger, ds.Joep de Valk !
Donderdag 19 juni, om 12.30 uur, de maandelijkse lunch. !
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.

http://www.kerkdienst

