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Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!
zondag 10 augustus 2014  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
voorganger:  ds Jessa van der Vaart  
organist:   Erik Visser !



Orde van de dienst !
. orgelspel Tarquinio Merula, Capriccio cromatico 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. !



.  openingslied  

!  
2 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor 
woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek 
gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

4 
Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 
Al steeg ik op in 't hemels licht, 
al daald' ik tot de doden af, 
Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
altijd en overal omringen. !

!
7 
Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
         de gemeente gaat zitten 



. gebed !

. lied  

!  !! !



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! 
!

    
. eerste lezing  Jona 2, 1-11 !
. lied   psalm 25    !

!  !



2 
Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op,  
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in ’s levens loop. 
Mijn hart hoezeer onrustig, 
heb ik op u gezet, 
mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt.  !!
. tweede lezing  Mattheus 14, 22-33    !
. lied    

!  !!!
2 
Maar als een glimp van de zon 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond 
zo is het koninkrijk Gods. !!

3 
Stem die de stilte niet breekt 
woord als een knecht in de wereld 
naam zonder klank zonder macht 
vreemdeling zonder geslacht. !!



!
4 
Kinderen armen van geest 
mensen gelouterd tot vrede 
horen de naam in hun hart 
dragen het woord in hun vlees. !
5 
Blinden herkennen de hand 
dovemansoren verstaan hem 
zalig de man die gelooft 
zalig de boom aan de bron. !

6 
Niet in het graf van voorbij 
niet in een tempel van dromen 
hier in ons midden is Hij 
hier in de schaduw der hoop. !
7 
Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood. !

. overdenking !

. lied    

!  !



1 
Gij zijt voorbijgegaan,    
een steekvlam in de nacht. 
De vonken van uw naam 
zijn ogen in ons hart. 
In flarden hangt uw woord 
om onze wereld heen, 
wij leven in U voort, 
wij zijn met U bekleed. !
2 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een voetspoor in de zee. 
Gij zijt te ver gegaan, 
Gij zijt een mens te veel. 
Gij zijt voorgoed, Gij zijt 
verborgen in uw God. 
Geen stilte spreekt U uit, 
ondenkbaar is uw dood. !

3 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop U tegemoet 
zolang ik leven mag. 
!

. voorbeden, stilte, Onze Vader !

.   collecten, thema:  Stad en de naaste !

.   eerste collecte, Inloophuis Makom     
Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen 
een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er 
is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt 
Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid te 
(re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week worden deelgenomen 
aan de Kunstsuite. 
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd en 
er bestaat een door Vrijburgers verzorgde tweedehands kledingservice.  
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep 
Amsterdam o.v.v. Makom !
.   tweede collecte, diaconie !
.   muziek tijdens de collecten, Johann Jakob Froberger, Ricercare in C 



.   attentie en informatie !

. slotlied    

!  !
2 
Uw wijsheid en uw welbehagen 
bepalen 's mensen levensdagen 
en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen 
en heersen over het bestaan. 
3 
Hij overmant de wilde dieren, 
vaart uit op zeeën en rivieren, 
doorzoekt der aarde donkre schoot. 
Ja, hij snelt voort op hoge winden 
om de allerlaatste grens te vinden. 
Zo vindt hij onverhoeds de dood. 

!!!
4 
Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn 
falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. !
!

!



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

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, ‘íck voer al over Rhijn’ !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. L. v.d.Sluis. Amsterdam !
. Mededelingen:  !
Zondag 17 augustus kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  
Voorganger, prof. dr. Christiane Berkvens !!
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. Wilt u een gesprek met één 
van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.


