
 

Riviergezicht bij maanlicht, Aert van der Neer,  

ca 1640-ca 1650 

 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 
 

zondag 20 juli 2014 

 
voorganger: ds. Friso Boogerd 

organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

 

. orgelspel: William Byrd, Fantasie in C 

 

. 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 LB 632 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven  

 

 
 

Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren, 

doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen. 

Hij is zo groot, 

Hij overmande de dood. 

Wij zijn in Jezus herboren.  

 

3 

Nu zend uw geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 

Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 

En zo voortaan 

Eren uw heilige Naam. 

En u in waarheid aanbidden.  

        . de gemeente gaat zitten 

 



. gebed 

 

. lied LB 326: 1-4 Van ver, van oudsher aangezegd  

 

 
 

2 Dit Woord komt tot ons op de wind. 

 Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 

 gehoor bij mensen, onderdak. 

 Dit Woord, dat God van oudsher sprak. 

 

3 Dit Woord blijft leven in een lied. 

 Waar mensen zingen sterft het niet, 

 als adem die de harten voedt, 

 als lente die ons bloeien doet! 

 

4 Dit lied dat onze nacht verstoort 

 wordt keer op keer als nieuw gehoord. 

 Het breekt zich baan in morgenlicht, 

 een nieuwe dag, een vergezicht! 

 

 

. lezing Handelingen2: 1 - 13 

 

 



. lied LB 691 De Geest van God waait als een wind 

 

 
 

2. De Geest van God is als een 

vuur, 

    als vlammen felbewogen, 

    verterend wat aan onrecht leeft, 

    een gloed vol mededogen. 

    Een vonk van hoop in onze 

nacht, 

    een wenkend licht dat op ons 

wacht, 

    een warmte in hart en ogen. 

3. In stilte werkt de Geest van God, 

    stuwt voort met zachte krachten, 

    een wijze moeder die ons hoedt, 

    een bron van goede machten. 

    Zij geeft ons moed om door te 

gaan, 

    doet mensen weer elkaar 

verstaan, 

    omgeeft ons als een mantel.

 

 

. 2
de

 lezing Johannes 20: 19 - 22 

 

 



. lied LB 687 Wij leven van de wind 

 

 
 

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. 

3. Wij teren op het woord, 

   het brood van God gegeven, 

   dat mededeelzaam is 

   en kracht geeft en nieuw leven. 

   Dus zeg en zingt het voor, 

   geef uit met gulle hand 

   dit manna voor elk hart, 

   dit voedsel voor elk land.



. overdenking 

 

. orgelspel: Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in a 

 

. 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 Europa en de wereld 

 

. eerste collecte: Geloof en Samenleving – Indonesië  - Rawagede  

In Rawagede in West – Java is met hulp van de Remonstranten een micor-

krediet programma gestart, dat onderdeel is van een Nederlands 

ontwikkelingsproject en uitgevoerd wordt door HIVOS. Veel arme 

dorpelingen kunnen geen lening van de banken krijgen omdat er geen of te 

geringe bezittingen tegenover staan. Vanuit het micro-krediet programma 

zijn inmiddels honderd kleine leningen verstrekt die met name bedoeld zijn 

voor kleinschalige land-of tuinbouw. De leningen gaan vergezeld van 

onderricht. 

Rekening: NL 39 INGB:0000 489 362 t.n.v. Fonds Duurzame Ontwikkeling 

o.v.v. Project Rawagede  

 

. tweede collecte: diaconie 

 

. orgelspel tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach, Sinfonia in Bes 

 

 

. attentie en informatie 

 

 



. slotlied LB657:1-2,4  Zolang wij ademhalen 

 

 
 

2  Al is mijn stem gebroken, 

    mijn adem zonder kracht, 

    het lied op and’re lippen 

    draagt mij dan door de nacht. 

    Door ademnood bevangen 

    of in verdriet verstild: 

    het lied van jouw verlangen 

    heeft mij aan ’t licht getild. 



 

4.  Ons lied wordt steeds gedragen 

     door vleugels van de hoop. 

     Het stijgt de angst te boven 

     om leven dat verloopt 

     Het zingt van vergezichten, 

     het ademt van jouw geest, 

     In ons gezang mag lichten 

     het komend bruiloftsfeest. 

 

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

 

. orgelspel:  Dietrich Buxtehude, Passacaglia in d 

 

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

 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:  

mevr. R. Viëtor,  

 

. Mededelingen:  
 

Zondag 27 juli kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  

Voorganger, ds. R. Philipp. 

 

 

 

 

 

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/

