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Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!
zondag 8 juni 2014 
!
Pinksteren 
!

                               !    !
voorganger:  ds Jessa van der Vaart  
organist:   Erik Visser 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Leenke de Lege 



Orde van de dienst !
. orgelspel Johann Sebastian Bach,’Komm Gott, Schöpfer, heiliger Geist”. !
. 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 ‘Veni creator spiritus’, gezongen door Joan de Roos !
1: cantorij 

!  !
1: cantorij 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons 
neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. !
2: allen 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. !

3: cantorij 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. !!
4: allen 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. !!

 de gemeente gaat zitten !!!!
. gebed 



. de cantorij zingt: ‘With a Voice of Singing’  !
With a voice of singing 
declare ye this, and let it be heard, 
Alleluia. !
Utter it even unto the ends of the earth. 
The Lord hath delivered his people, 
Alleluia. !
O be joyful in God, all ye lands, 
O sing praises to the honour of his name, 
make his praise to be glorious.   !
. eerste lezing  Exodus 24 !
. lied 

!  



!
2 
Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van de overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die 's levens raadsel kan verklaren? !
3 
Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse 
streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, !

!
alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan 't hart 
toespreken. !
4 
Het woord van liefde, vrede en 
recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. !!!

. tweede lezing  Handelingen 2, 1-13   !

. lied    



!  !!
2 
Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. !

Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
!

!
. overdenking !!!!



. lied    

!  !
2 
Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. !

3 
De geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
!!



. 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: Armoede !

.   eerste collecte; Stichting Weekje Weg  
Weekje Weg is een project voor mensen met een kleine portemonnee. 
Ruim 2 miljoen mensen in Nederland leven op of onder het niveau van een 
minimuminkomen. Als men langdurig in zo'n situatie verkeert betekent dat 
"overleven". Niet deel kunnen nemen aan het arbeidsproces leidt in veel 
gevallen tot isolement. Gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie 
gaan, zien dat elke zomer velen wel op vakantie kunnen. Het project Weekje 
Weg biedt hen ook hiervoor de mogelijkheid.  
St.Weekje Weg biedt gemeenten mogelijkheden om gezinnen die langdurig 
van een minimumuitkering moeten rondkomen een weekje op vakantie te 
laten gaan met het doel hen uit de sleur van hun situatie te halen en hun 
sociaal isolement te doorbreken.  
Jaarlijks kunnen er zo’n 400 gezinnen met vakantie. De deelnemers betalen 
een relatief geringe eigen bijdrage. De vakanties vinden in principe plaats in 
alle schoolvakantieweken. 
In de afgelopen jaren heeft de ervaring geleerd, dat gezinnen door hun 
positieve beleving van een Weekje Weg in hun thuissituatie weer zaken 
op orde kunnen stellen en gebruik maken van de nieuw verworven 
contacten om hun sociale situatie te doorbreken.  
Rekening: NL 80 INGB 0000 0082 80 Stichting Weekje Weg in Vierhouten. !
. tweede collecte: diaconie !
.  orgelspel tijdens de collecten: Girolamo Cavazzoni, ’Veni creator spiritus’. !



.   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 Johann Georg Albrechtsberger. Fuga ‘Komm heiliger Geist’.  !!
.   De gemeente gaat weer zitten, 
    Vandaag is het de laatste dag dat Leenke de Lege de cantorij dirigeert, 
     Wij nemen afscheid van haar. !!
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
Boven, in de Moddermanzaal wordt een expositie geopend van foto’s die in 
Rome zijn gemaakt. Het motto van de tentoonstelling is: “Levenskunst”. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. J.F.Brouwers, Amsterdam-centrum !
. Mededelingen:  !
Zondag 15 juni, 2014 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds.Joost Röselaers. 



Donderdag 19 juni om 12.30 uur wordt in de Moddermanzaal weer de 
maandelijkse lunch georganiseerd. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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.


