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Orde van de dienst 

. orgelspel 

. 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) 218, 1-5      Tekst: Sytze de Vries 
           mel:B.L.Selby 

!  

2. Wanneer het donker ons verast, 
 houd ons dan in uw goedheid  
 vast: 
 Kyrie eleison! 

3. Verschijn ons als de dageraad, 
 Gij, zon die ons te wachten  
 staat: 
 Kyrie eleison! 

4. Gij roept ons met een nieuwe  
  naam 
 uit dit genadeloos bestaan: 
 Kyrie eleison! 

5. Dat ieder die zich tot U wendt 
 de gloed van uw genade kent. 
  Kyrie eleison! 

         de gemeente gaat zitten 
. Verootmoediging 

. lezing  Psalm 100 

Close 4 Harmony zingt: Dominique, Soeur Sourire 

1)Dominique1, nique nique s'en allait tout 
simplement Routier pauvre et chantant En 
tous chemins, en tous lieux Il ne parle que 
du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu A 
l'époque ou Jean-sans-Terre De' 
Angleterre était le Roi Dominique, notre 
Pere Combattit les Albigeois Certain jour 
un hérétique Par des ronces le conduit 
Mais notre père Dominique Par sa joie le 

2)convertit Ni chameau, Ni diligence il 
parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou 
Provence Dans la sainte pauvreté 
Enflamma de toute école filles Dominieke 
nieke nieke  
Et garçons pleins d'ardeur Et pour semer 
la Parole inventa Les Frères-Prêcheurs 
Chez Dominique et ses frères Le pain s'en 
vint à manquer Et deux anges se 



3)presentèrent Portant deux grands pains 
dorés Dominique vit en rêve Les 
prêcheurs du monde entier Sous le 
manteau de la Vièrge En grand nombre 
rassemblés Dominique, mon bon Père 
Garde-nous simples et gais Pour annoncer 
4)à nos frères La Vie et la Verité 
Dominique, nique Nique s'en allait tout 
simplement Routier pauvre et chantant En 
tous chemins, en tous lieux Il ne parle que 
du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu 

********************************** 
Dominique, nieke nieke 

Trok eenvoudig er op uit Gods naam 
bezong hij luid Iedere stad en ieder oord 
Hoort van hem alleen Gods woord Hoort 
van hem alleen Gods woord Jarenlang 
waren in Frankrijk Albigenzen zeer 
verspreid En Dominicus onze vader trok  
********************************* 
toen tegen hen ten strijd Op een keer 
stapte hij zingend blootsvoets door de 
distels heen En zijn gids, het was een 
ketter, werd daardoor bekeerd meteen 
Zonder paard of diligence trekt hij zo 
Europa door Scandinavie, Provence en 
zijn armoe gaat hem voor Jongens, 
meisjes vol van geestdrift 

luisteren naar dit nieuw geluid En zo vond 
dan ook Dominicus toen de Predikheren 
uit Op een dag zaten Dominicus en zijn 
broeders zonder brood Toen een groep 
van stralend' eng'len verse broden hen 
aanbood In zijn dromen zag Dominicus 
alle predikers der aard' Beschermd door 
Maria's mantel hadden zij zich daar 
vergaard Oh, Dominicus, goede vader, 

houd ons blij, eenvoudig, fris Om het 
mensdom aan te tonen wat het ware leven 
is Dominieke nieke nieke Trok eenvoudig 
er op uit Gods naam bezong hij luid 
Iedere stad en ieder oord Hoort van hem 
alleen Gods woord Hoort van hem alleen 
Gods woord 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Soeur_sourire.png 

Preek 

Close 4 Harmony zingt Dominique, Engelstalige versie 
Bij de dikgedrukte refreinteksten wordt u verzocht mee te zingen 
Dominique, nique, nique, 
over the land he plods along 
And sings a little song 
Never asking for reward 
He just talks about the Lord 
He just talks about the Lord 



At a time when Johnny Lackland 
Over England was the King 
Dominique was in the backland 
Fighting sin like anything 

Dominique, nique, nique, 
over the land he plods along 
And sings a little song 
Never asking for reward 
He just talks about the Lord 
He just talks about the Lord 
Now a heretic, one day 
Among the thorns forced him to crawl 
Dominique with just one prayer 
Made him hear the good Lord's call 

Dominique, nique, nique, 
over the land he plods along 
And sings a little song 
Never asking for reward 
He just talks about the Lord 
He just talks about the Lord 
Without horse or fancy wagon 
He crossed Europe up and down 
Poverty was his companion 
As he walked from town to town 

Dominique, nique, nique, 
over the land he plods along 
And sings a little song 
Never asking for reward 
He just talks about the Lord 

He just talks about the Lord 

To bring back the straying liars 
And the lost sheep to the fold 
He brought forth the Preaching Friars 
Heaven's soldier's, brave and bold 

Dominique, nique, nique, 
over the land he plods along 
And sings a little song 
Never asking for reward 
He just talks about the Lord 
He just talks about the Lord 

One day, in the budding Order 
There was nothing left to eat 
Suddenly two angels walked in 
With a loaf of bread and meat 

Dominique, nique, nique, 
over the land he plods along 
And sings a little song 
Never asking for reward 
He just talks about the Lord 
He just talks about the Lord 
Dominique once, in his slumber 
Saw the Virgin's coat unfurled 
Over Frairs without number 
Preaching all around the world 

Dominique, nique, nique, 
over the land he plods along 
And sings a little song 



Never asking for reward 
He just talks about the Lord 
Grant us now, oh Dominique 
The grace of love and simple mirth 
That we all may help to quicken 
Godly life and truth on earth 

Dominique, nique, nique, 
over the land he plods along 
And sings a little song 
Never asking for reward 
He just talks about the Lord 
He just talks about the Lord 

. overdenking 

. orgelspel  

. voorbeden, stilte, OnzeVader 

Het Onze Vader wordt gezongen door Close4Harmony. 

. 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: diaconie 

. orgelspel tijdens de collecten 

. attentie,  informatie en bloemen 

.   de bloemen worden gebracht naar 
    Mevr. N. de Knecht-Krul, Amstelveen. 



. slotlied  

!  

2 Neem mijn handen maak ze sterk, 
 trouw en vaardig tot uw werk. 
 Maak dat ik mijn voeten zet 
 op de wegen van uw wet. 

3. Neem mijn stem opdat mijn lied 
 U, mijn koning, hulde biedt. 
 Maak o Heer mijn lippen rein, 
 dat zij uw getuigen zijn. 

4. Neem mijn zilver en mijn goud 
 dat ik niets aan U onthoud. 
    Maak mijn kracht en mijn  

      verstand 
      tot een werktuig in Uw hand. 

5.   Neem mijn wil en maak hem vrij, 
      dat hij U geheiligd zij. 
      Maak mijn hart tot uwe troon, 
      dat uw heilige Geest er woon. 
     
6.   Neem ook mijne liefde, Heer, 
      ‘k leg voor U haar schatten neer. 
      Neem mijzelf en voor altijd 
      ben ik aan U toegewijd. 

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

. orgelspel  

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. DE 
nieuwjaars receptie is boven. in de Moddermanzaal 



. Mededelingen:  

Zondag 11 januari, 2015,kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds.L.J.Lijzen. 

Donderdag 15 januari (en niet zoals eerder vermeld 16 januari) is er weer 
een lunch van de diaconie. 

1 Dominicus Guzman (Spaans: Domingo) (Caleruega (Koninkrijk Castilië), 
1170 - Bologna, 6 augustus 1221), ook bekend als Dominicus van Osma en 
ook Dominicus de Guzmán genoemd, was de stichter van de dominicanen. 2 
Jan zonder Land (Engels: John Lackland; Frans: Jean sans Terre) (Beaumont 
Palace (Oxford), 24 december 1167 – Newark Castle (Newark-on-Trent, 
Nottinghamshire), 18/19 oktober 1216) was koning van Engeland van 1199 
tot 1216. Hij was de jongste zoon van Hendrik II en Eleonora van Aquitanië. 
Hij was zijn vaders favoriete zoon, maar aangezien hij de jongste was, 
ontving hij geen gebieden op het vasteland, wat zijn bijnaam verklaart. 3 De 
Albigenzen vormden in de 13e eeuw een christelijke gemeenschap die zich 
afzette tegen de leer en de hiërarchie van de Roomse Kerk. Zij werden door 
prediking en militaire strafexpedities fel bestreden. Hun leer gaat uit van de 
eeuwige strijd tussen het geestelijke en het 'vleselijke'. De menselijke ziel 
kan verlost worden uit de greep van het duivelse 'vlees' door een 
geestesdoop. Wie een dergelijke inwijding heeft ondergaan is onderworpen 
aan een strenge tucht van armoede, vasten en seksuele onthouding. De 
overgrote meerderheid van de Albigenzen stelden hun geestesdoop uit. In 
1323 zou de laatste kathaar op de brandstapel zijn gezet. 

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. 
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. 

http://www.kerkdienst



