
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Zondag 1 februari 2015 

Thema: beelden 

      

 

voorganger: Dik Mook 
organist: Erik Visser  
cantorij o.l.v. Tristan Knelange  
kinderkerkleiding: Annemieke v.d. Veen, Elianne Roelandse en Margriet  
           Dijkmans van Gunst 



Orde van de dienst 

. orgelspel: Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in G 

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars 
         - gemeente gaat staan - 
. lichtlied  
 

!
       
 . 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 wensen wij elkaar.  
 gemeente: En vrede voor de hele wereld.  



. lied:                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 jouw eigen naam. 



                       - gemeente gaat zitten -  

. gebed / inleiding 

. lied: 'Gezegend ben jij' (nieuw liedboek 228) in wisselzang cantorij  

!  

. de koffer  

. lezing:  Exodus 32, 1-6 



. lied: vrede voor jou, hierheen gekomen; gemeente en cantorij  

!  

!  



. lezing:  Handelingen 17, 29 

. lied: cantorij zingt psalm 33 

. overdenking 

. lied: Cantorij zingt: 'Geen vreemde ben jij'  

. voorbeden, stilte en Onze Vader  

lied: Tot spreken heb je mij gehoord 

!  

2 Tot spreken heb je mij gehoord, 
 en tijdens mijn verhaal 
  ontstaat in mij een ander woord, 
 begin van nieuwe taal. 

3 Tot spreken heb ik jou gehoord 
 in wederkerigheid. 
 Wij scheppen samen, woord voor 
 woord, 
 de taal die ons bevrijdt. 

                    
collecten Thema Gemeenten en anderen 

.   eerste collecte, VVP        
In onze samenwerkende gemeente wordt ook voor het landelijk werk van de 
VVP gecollecteerd. 
Rekening: NL 39 INGB 0000 5078 89. Landelijke VVP Utrecht 

2e collecte, diaconie  



orgelspel tijdens de collecte, Giulio Segni, Ricerar in e 

. mededelingen en open tijd 

.   De bloemen zijn bestemd voor Dhr. W.van Koppen. 

 !  



!  

 . uitzending en zegen, waarna gezongen zegen:  

  



. orgelspel, Dietrich Buxtehude, Canzonetta in G. 

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

Mededelingen 
Zondag 8 februari 2015  kerkdienst in Vrijburg, 10.30 uur, 
(met maaltijdviering) voorganger ds Jessa van der Vaart  

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook (0644886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen. 


