
Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 
!!

!
Thema: Levenskunst / Hemel op Aarde 

!

!  

!
!
openingszondag  7 september 2014 
voorganger: ds. Joep de Valk, ds. Jessa van der Vaart, Dik Mook 
lectrix: Gon Homburg 
organist: Erik Visser 
cantorij olv Erik Visser en Simon van Vulpen 
kinderkring olv Annemieke van der Veen en Margriet Dijkmans van Gunst 



 orgelspel Johann Sebastian Bach. Preludium en fuga in G !
. 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 de Eeuwige, 
 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. !!



.   lied: NLB 494 Vanwaar zijt Gij gekomen 
 melodie Es ist ein Ros entsprungen tekst Huub Oosterhuis   

!  
!

!
Gij zijt ons 
doorgegeven, 
een naam, een oud 
verhaal, 
uw woorden 
uitgeschreven 
in ied're mensentaal. 
Ons eigen levenslot 
met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. !!

Gij zijt in ons verloren, 
wij durven U niet aan, 
uw stem in onze oren, 
uw komst in ons 
bestaan. 
Een mens van vlees en 
bloed, 
een kind voor ons 
geboren, 
een naam die sterven 
moet. !



!
de gemeente gaat zitten 

.   stilte, gebed. !

. inleiding !

.  de koffer en het verhaal het rode kippetje. ‘zij deed het alleen, maar het 
   kan ook anders’. De kinderen gaan naar een eigen ruimte om samen 
   koekjes te bakken. !
. lied Taizé 4x cantorij en gemeente 

O Lord, hear my prayer  
O Lord, hear my prayer  
When I call, answer me  
 
O Lord, hear my prayer  
O Lord, hear my prayer  
Come and listen to me !

. inleiding op de lezingen !

. lezing Hooglied 2: 8-14 
!
Hoor! Mijn lief!  
Kijk! Hij komt,  
springend over de bergen,  
dansend over de heuvels. 
Als een gazelle is mijn lief,  
als het jong van een hert.  
Kijk! Hij staat al bij de muur.  
Hij blikt door het venster,  
tuurt door de spijlen. !!!!!!!



!
Mijn lief roept mij toe:  !
‘Sta op, vriendin!  
Mooi meisje, kom! 
Kijk! De winter is voorbij,  
voorbij zijn de regens, weggegaan. 
De bloemen zijn verschenen op het veld,  
nu breekt de zangtijd aan,  
het koeren van de duif klinkt op het land. 
De vijgenboom is al vol vruchten,  
de wijnstok rankt en geurt.  !
Sta op, vriendin,  
Mooi meisje, kom! 
Mijn duif in de rotskloof,  
verscholen in de bergwand,  
laat mij je gezicht zien,  
laat mij luisteren naar je stem,  
want je stem is zo lieflijk,  
je gezicht zo bekoorlijk.’ 
  !
. lezing Handelingen 2, 43-47 !
De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden 
iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en 
hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en 
verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag 
kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij 
elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol 
vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer 
breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. !!!!!!



!
. lied  NLB 316 Het woord dat u ten leven riep’ 
   cantorij meerstemmig strofe 1 / allen strofen 2,3,4 !!

!  
!! !

  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?



!

!!

!
. overdenking !
. cantorij ‘’With the voice of singing’ !
. voorbeden,  stil gebed !
. attentie en informatie de kinderen komen terug !
.   de bloemen zijn bestemd voor: 
    Mariëtte Hamaker en Anne Marie Hoenderdaal. !
. collecten  Thema Vreemdelingen !
.    eerste collecte, Jeanette Noël Huis      
De Stichting het Jeanette Noël Huis is een gemeenschap in Amsterdam  ZO, 
gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en een directe actie voor een 

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.

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 voor u ligt de weg ten leven.



betere samenleving.  
Ook asielzoekers zijn hier welkom.  
Rekening:NL 91 INGB 0002 7258 28, Amsterdam t.n.v. Jeanette Noël Huis. !
.   tweede collecte, diaconie. !
.   muziek tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, Fantasie in c !
.  verantwoording en nodiging tot maaltijdviering !
. tafelgebed en ronddelen van brood en wijn 
   cantorij zingt tijdens ronddelen ’Hoger dan bergen’ !!
. gezamenlijk 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. !!!!!!!!!!!!



.  slotlied Vernieuw gij mij, o eeuwig licht 

!  

!!
. afscheid en zegen !
.  gezongen Amen !
.  na de dienst vieren we 40 jaar samenwerking! 

 -koffie met lekkere dingen 
 -quiz over samenwerking toen en nu 
 -toespraken van toenmalige en huidige voorzitters 

!
Schep, God, een nieuwe geest in 
mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
!
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.



-bekendmaking quiz winnaars en overhandiging 
-prijs onder het genot van een drankje. !

. mededelingen:  !
Zondag 14 september, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds. L.J.Lijzen. !
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. !!!!!!!!!
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  
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.


