
 

Luister, maar word niet eenvormig 
!
!
!
!
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!!!!!
zondag 14 september 2014 
!
!!!!!!!!!!!
voorganger: ds. Lense Lijzen 
organist: Erik Visser 



!
Orde van de dienst !
. orgelspel, Jan Pietersz. Sweelinck, Toccata 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)  NLB 612             tekst; Sytze de Vries 

!  !
2. Geroepen om te leven, 
    gehouden aan zijn woord 
    van uitgesproken vrede, 
    van liefde ongehoord. 
    Herboren, uitgetogen 
    uit de toevalligheid,  
    bestemd voor de genade 
    het donker al voorbij! !!

3. Getekend voor ons leven 
    als kind’ren van het licht, 
    gezaaid op hoop van zegen, 
    de dag als vergezicht. 
    God breng ons zelf op adem 
    en treed in ons bestaan. 
    Bezegel onze vreugde 
    hier met uw eigen naam. 
  (tekst Sytze de Vries) !

              de gemeente gaat zitten 



. gebed !

. lied  NLB 119a Uw woord omvat mijn leven 

!  !!
2.    Op U laat ik mij voorstaan 
       ik ben aan U gehecht. 
       Waar Gij betrouwbaar 
       voorgaat 
       ontvouwt zich weer een weg. 
       De paden die ik zelf bedacht 
       zijn doelloos doodgelopen. 
       Zij voerden in de nacht. !

3.   Uw woorden te herhalen 
      is honing in mijn mond. 
      Mij raakt niet meer het smalen 
      dat ik mij aan U bond. 
      Ik weet dat zwerven bitter                
smaakt,  
      maar heel mijn zoekend leven- 
      Gij hebt het zoet gemaakt. !!



4.    God, laat mij nooit verliezen 
       de vreugde om Uw woord, 
       de moed mijn weg te kiezen, 
       waar ik uw voetstap hoor. 
       En overtuig mij dag aan dag 
       dat Gij mij hebt geroepen, 
       Ja, dat ik leven mag!     
           tekst Sytze de Vries, mel: W. Vogel !
 lezing  Jeremia 7 vers 21 t/m 28 !
. lied  NLB 320  Wie oren om te horen heeft vers 1 t/m 4 

!  !!
2 Bemint uw Heer te allen tijd,  
 dient Hem met alles wat gij zijt,  
 aanbidt Hem in uw daden,  
 Dit is het eerste en grote gebod,  
 de wil van God, uw Vader !!

3 Biedt uw naaste de helpende  
 hand,  
  spijzigt de armen in uw land,  
  een woning wilt hen geven.  
  Het tweede gebod is het eerste  
 gelijk; 
  doet dit, en gij zult leven. 



!!
4 De macht der liefde is zo groot,  
 geen water blust haar vuren uit,  
 wanneer zij is ontstoken.  
 Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord,  
 God heeft het tot ons gesproken. 
          tekst, Huub Oosterhuis. !!
. lezing Romeinen 12 vers 1 t/m 8 !
. lied  NLB 974  Maak ons uw liefde, God, tot opmaat 

!  



!
2.    Wij zijn aaneengevoegd, 
        bedacht met uw genade. 
        Op liefde hebt gij ons 
        gebouwd, bedeeld met gaven. 
     En wat wij zijn draagt bij 
        tot welzijn van elkaar. 
        In onze eenheid wordt 
        uw liefde openbaar. !
3.    Elkaar bidden wij toe: 
       volhard in het geloven, 
       verlies uw vreugde niet 
       en kom uw pijn te boven. 
       Laat lichten uw gezicht 
       over de duisternis 
       waarin de ander in 
       gemis gevangen is. !!

4.   Zeg toch het goede aan, 
      ook wie u kwaad toewensen. 
      De zon gaat op in uw 
      nabijheid bij de mensen. 
      Hun vreugden en verdriet 
       zullen u niet ontgaan; 
       in uw omarming heeft 
       eenzaamheid afgedaan. !
5.    God, laat geen mensenkind 
       uit uw ontferming vallen. 
       Weer met uw ruime hart 
       het kwade van ons allen. 
       Gij zij te goeder trouw 
       geweest van het begin. 
       Vasthoudend blijft Gij tot 
       uw liefde overwint.   
  !

       tekst, Sytze de Vries, mel. W.ter Burg 
. overdenking !
. orgelspel, Johann Sebastian Bach, trio in g !
. voorbeden, stilte, Onze Vader !
.   collecten, Thema Vreemdelingen !
.   eerste collecte, VluchtelingenWerk  Amstel tot Zaan   
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en 
vluchtelingen in de hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige 
asielprocedure en helpt vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw bestaan. 
Bij het vinden van huisvesting, het leren van Nederlands, het (bij)scholen, 
het opdoen van contacten en het vinden van werk. 
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93  t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk 
Amstel tot Zaan !
. tweede collecte, Gemeente 



.   muziek tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, Sinfonia in G !

. attentie,  informatie en bloemen !

.   de bloemen worden gebracht naar 
    Mevr. H.M.C.Kienecker. Amsterdam !
. slotlied   De Geest van God waait als een wind 

!  !
        !



               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.  
       tekst, M.Koijck, mel, J.v.Wingerden !
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. !
. orgelspel, Heinrich Scheidemann, Fantasie in G  !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
. Mededelingen:  !
21 september: gezamenlijke dienst in de Singelkerk, half elf 
(Singel 452, vlakbij het Koningsplein.) 
Viering van 400 jaar “verkering” o.l.v. ds. Henk Leegte en ds. Joep de Valk. 
Alle Vrijburgers zijn welkom! !
28 september oecumenische dienst Zuid in de Thomaskerk, om half elf. 
(Prinses Irenestraat 36 hoek Beethovenstraat/station Zuid.) 
Ook hier zijn alle Vrijburgers van harte welkom. !
N.B. op 21 en 28 september worden er geen diensten in Vrijburg 
gehouden. !
Zondag 5 oktober 2014 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds. !
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


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.


