
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 25 januari 2015  

    
      

!        

voorganger:  ds Jessa van der Vaart  
organist:   Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Toccata 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. 



.  openingslied    

!  

2 
Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 

3 
Laat uw heilge liefdegloed 
onze koude werken doden 
en versterk in ons de moed 
om, de eeuwge nacht ontvloden, 
voordat wij tenondergaan, 
op te staan. 

          

de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. lied  

!  
2 
Echo die in ons blijft klinken,  
Vonk van God, geef ons de durf 
’t met dit sprankje hoop te waten 
tot het groeiend wordt voldragen,  
ons van binnenuit vervult.  

3 
Als een kind zo klein en kwetsbaar 
teer maar toch vol zachte kracht 
wordt dan Christus steeds herboren. 
Wat in ’t donker leek verloren 
wordt weer aan het licht gebracht.  

4 
Dunne draad van licht en leven, 
Geest van God die ons geleidt,  
voer door eeuwen en door dagen 
ons naar heelheid, die de aarde 
van gebrokenheid bevrijdt.  

  
. inleiding op de schriftlezingen 

. eerste lezing  Jesaja 62, 1-5 



. lied 

!  
2 
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? 

3 
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. 

4 
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 vóór u ligt de weg ten leven. 



. tweede lezing  Kolossenzen 1, 9-23 

9 Om deze reden houden wij ook niet op, 
 van de dag af aan dat we ervan gehoord hebben, 
 voor jullie te bidden en te vragen: 
 dat jullie vervuld worden met het kennen van zijn wil 
 in alle wijsheid en geestelijk verstaan; 
10 om te wandelen de Heer waardig,  
 naar alle welgevalligheid, 
 terwijl je in alle goed praktijk vrucht draagt 
 en groeit in het kennen van God; 
11 dat jullie met alle sterkte gesterkt worden 
 door de kracht van zijn glorie, 
 met het oog op alle volharding en geduld; 
12 dat jullie met vreugde de vader dankt, 
 die je bekwaam heeft gemaakt 
 om te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. 
13 Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de duisternis 
 en ons overgebracht naar de koningsheerschappij 
 van de zoon die hij liefheeft. 
14 In hem hebben wij de verlossing,  
 de vergeving van zonden, 

15 die is  
 beeld van de onzienlijke God 
 eerstgeborene van de hele schepping 
16 want in hem  
 is alles geschapen 
 in de hemelen en op de aarde 
 het zienlijke en onzienlijke 

- tronen of heerschappijen 
beginselen of machten - 

 alles is door hem en tot hem geschapen. 
17 En hij is er voor alles 
 en alles heeft in hem zijn bestand. 
18 En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. 

 Die is 
 begin 
 eerstgeborene uit de doden 
 opdat hij in alles eerste zou worden 
19 want in hem 
 heeft het heel de volheid behaagd te wonen 
20 en door hem alles te verzoenen tot hem 



 - hij stichtte vrede door het bloed van zijn kruis - 
 (alles) dat op de aarde of in de hemelen is.  

21 Ook jullie, die eens vervreemden waren 
 en vijandig gezind in kwade praktijken, 
22 jullie heeft hij nu verzoend in het lichaam van zijn vlees 
 door zijn dood 
 om jullie als heilig, onbesmet en onbesproken 
 tegenover zich te stellen; 
23 als jullie maar bij het vertrouwen, 
 vast gefundeerd en stevig blijven 
 en niet wijken van de hoop van het evangelie, 
 dat je hebt gehoord, 
 dat is verkondigd in de hele schepping onder de hemel,  
 waarvan ik, Paulus, dienaar ben geworden.  

. lied   Die rechtens God gelijk’                                               

!  



1 
Die rechtens God gelijk 
komt van de Vader voort, 
de Koning van zijn Rijk,  
Gods beeld en scheppend woord. 
Hij heeft zichzelf ontdaan 
van alle heerschappij. 
Hij kwam in ons bestaan, 
Hij werd een mens als wij. 

2 
Hij werd ons aller knecht, 
zijn deemoed was zo groot. 
Hij stond voor ons terecht, 
gehoorzaam totterdood. 
Maar God heeft hem gesteld 

hoog aan zijn rechterhand. 
God heeft zijn naam gemeld 
aan hemel, zee en land, 

3 
opdat zijn macht verstaan 
al wie Hij ‘t aanzijn geeft, 
opdat in Jezus’ naam 
zich buigt al wat leeft, -  
opdat wij met elkaar 
God geven alle eer, 
belijdend voor elkaar 
dat Jezus is de Heer!  

    
. overdenking 

. lied 

!  



2 
Als een kind zijt Gij gekomen 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 

3 
Als een vuur zijt Gij verschenen 
als een ster gaat Gij ons voor 
in den vreemde wijst uw spoor 
in de dood zijt Gij verdwenen. 

4 
Als een bron zijt Gij begraven 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn 
ooit nog vrede hier op aarde? 

5 
Als een woord zijt Gij gegeven 
als een nacht van hoop en vrees 
als een pijn die ons geneest 
als een nieuw begin van leven. 

. 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: 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: gemeente 



.   orgelspel tijdens de collecten,  Johann Sebastian Bach, Sinfonia in e 

.   attentie en informatie 

.   de bloemen zijn bestemd voor Greta Huis, Amsterdam. 

. slotlied    

!  

2 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

3 
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

4 
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 



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

. orgelspel, Girolamo Frescobaldi, Capriccio over de ‘Girolmeta’ 

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

******************************************************** 

. Mededelingen:  

Zondag 1 februari 2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, Dik Mook. 0-100 dienst (er wordt gerekend op kinderen.) 
Ook wordt er gezongen door de cantorij. 

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 (06-44886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen.


