
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 2 november 2014  

0-100 dienst  

voorganger:  ds Jessa van der Vaart  
organist:   Erik Visser 
de cantorij zingt o.l.v. Tristan Knelange 



Orde van de dienst 

. orgelspel  Johann Sebastian Bach. Preludium en fuga 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. 
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 
dn treedt in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen Naam! 

de gemeente gaat zitten 



. gebed 

. cantorij zingt   ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide 
     tekst en melodie : Philipp Nicolai   

1. 
‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide. 
Wat wil dit roepen toch beduiden, 
gij torenwachters van de tijd? 
Middernacht is aangebroken, 
zijn uwe lampen wel ontstoken, 
gij maagden, die de Heer verbeidt? 
Gij slapenden, ontwaak, 
de bruidegom genaakt! 
Haleluja, nu opgestaan! 
Het feest breekt aan; 
gij moet hem ijlings tegengaan.   

2. 
Sion hoort de wachters zingen, 
zij voelt het hart van vreugd opspringen, 
ontwaakt met spoed, staat haastig     op. 
Uit de hemel daalt Hij neder, 
in waarheid sterk, in liefde teder: 
haar licht verschijnt, haar ster gaat op. 
Kom Heiland, ’s aardrijks kroon, 
Heer Jezus, ’s Vaders zoon! 
Zingt Hosanna, kom allemaal 
ter bruiloftszaal, 
waar Hij ons roept aan ’t avondmaal.   

. de koffer en het kinderverhaal  

de kinderen gaan naar hun eigen ruimte 

. eerste lezing   Hooglied 2, 8-17 



. lied      

1: cantorij  

!  

4: allen   
O liefde, dochter der genade, 
hoe schoon zijn de deugden 
die met u gaan op al uw paden, 
een reidans van vreugden: 
geduld en welgezindheid gaan 
met eenvoud, wil tot vrede 
en lust in recht en rede, 
waarheid en trouw tesaam. 

5: cantorij  
O liefde, gij neemt haat en 
boosheid 
en zelfzucht en schande 
in ongeveinsde argeloosheid 
de wapens uit handen. 
Gij dekt de schulden toe. Gij zijt, 
vol hoop het hoogste wagend, 
gelovig alles dragend, 
het leven toegewijd. 



6: allen  
Geloof en hoop en liefde worden 
nooit van ons genomen. 
Gedrieën bouwen zij de orde 
die God zal doen komen. 
Dan vieren wij het bruiloftsfeest 
en mogen blijde zingen 
van drie verheven dingen, 
maar van de liefde 't meest. 

. tweede lezing   Mattheus 25, 1-13  

. cantorij zingt   ‘Dein Glanz all’ Finsternis verzehrt…’  

. overdenking 

. lied    ‘Het lied van de feesten’  
      

!  
1.  Voor ons valt alles samen: het licht, het brood, de geest. 
     Wij vieren en beamen in een gebaar het feest 
     Dat Christus ons beloofde, dat aan ons werd volbracht. 
     Wij heffen onze hoofden. Ga met ons door de nacht.  

2.  Zoals de dwaze moeders niet wijken voor geweld 
     en houden in haar hoede de liefsten ongeteld 
     en noemen hen bij name tegen de heersers in 
     van eeuwigheid tot amen – zo zijn wij naar Gods zin.  



3.  Licht zullen wij verspreiden, op aarde zichtbaar staan 
     als lampen in getijden van storm en nieuwe maan. 
     Hoe donker onze wegen, hoe angstig onze tocht, 
     ontvangen is de zegen, gevonden is wie zocht.  

4.  Brood is de mens geworden die voor ons in wou staan 
     en koos zich te omgorden ten dode en te gaan 
     waar wij niet kunnen volgen tenzij wij als het graan 
     in zaailingen verzwolgen aandurven op te staan. 

5.  Geest is het die doet leven herboren in het licht. 
     Zij troost wie zich haar geven. Zij houdt ons recht gericht. 
     Zij doet wat zij beloofde en loopt als vuur haar wacht. 
    Wij heffen onze hoofden. Ga met ons door de nacht.  

. 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:  Zieken 

. eerste collecte: Hospice het Veerhuis    

Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te 
leven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen 
levensovertuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is 
afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun familie. 
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam 

.   tweede collecte: gemeente 

.   muziek tijdens de collecten,  Tarquino Merula, Capriccio cromatico. 



.   attentie en informatie. 

.  de bloemen zijn bestemd voor Mevr. P.J.Steerenberg, Amsterdam 

 slotlied  

!  

2 En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is 
herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht. 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 

3 Gemeente, aan wier aardse 
handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij 
roemen 
op mensengunst of -heerlijkheid? 
't Verwaait als gras en 
weidebloemen. 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 



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

. orgelspel Johann Pachelbel, ciacona in d 

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

. Mededelingen:  

Zondag 9 november,2014, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds. Jessa van der Vaart 

Zaterdag 15 november, om 10.30 uur, Algemene ledenvergadering. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via kerkdienstgemist.nl. 
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.


