
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 8 februari 2015  

       !  
voorganger: ds Jessa van der Vaart  
organist:     Erik Visser 
lector:           Joan Roos 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Georg Böhm. Preludium in F 

. 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  ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’  

!   
             wil     mij  be    hoe den en op    han  den  dra      gen. 

2.  
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.  

3. 
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.  
                                                                                 de gemeente gaat zitten 



. gebed 

. lied   

!  



2    Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
      dat lachen zullen wij die wenen, 
      dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
      dat dorst en honger zijn geleden. 
      Die onvruchtbaar bleef, zal vruchtbaar zijn, 
      die geen vader was, zal vader zijn; 
      mensen zullen and’re mensen zijn, 
      de bierkaai wordt een stad van vrede.  

3    Wie denken durft dat deze droom het houdt, 
      een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
      wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
      al komt de onderste steen boven: 
     die zal kreunen onder zorgen, 
     die zal vechten in ’t verborgen, 
     die zal waken tot de morgen dauwt.  
     Hij zal zijn ogen niet geloven.  

. inleiding op de schriftlezing 

. lezing   Kolossenzen 3, 1-17  

. lied  

!  



 2   Gij gaat in 't donker voor ons  
      uit 
      en niemand stuit 
      uw grote gang 
      de eeuwen door, een wereld 
      lang. 

3    Al dwalen we ook ten dode af 
      tot over 't graf, 
      voorgoed zijt Gij 
      ons met uw tederheid nabij. 

4  Wij keren allen tot U weer, 
    beminde Heer 

    en grote God. 
    Hoe liefelijk is dan ons lot. 

5   Als alles nieuw wordt voor ons       
oog, 
    de hemel hoog, 
    de aarde wijd  
    glanzen van onverganklijkheid. 

6   Als in het vorstelijke licht 
     voor uw gezicht 
     wij blinkend staan 
     met witte waarheid aangedaan. 

  

. overdenking 

. lied 

!  



2   God onze toekomst, God is onze Vader, 
     Hij is het licht voor onze dagen uit. 
    De hele wereld leeft van zijn genade, 
    Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 

3   Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, 
    dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 
    om zo de toekomst tegemoet te leven 
    wanneer de grote oogst te velde staat. 

4   Ja, wij zijn allen zonen der belofte, 
     kinderen van de dag die komen zal, 
     als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte, 
    roepend van recht en vrede overal! 

.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen zijn bestemd voor 

.   collecten, Thema Gemeenten en anderen 

.   eerste collecte, Remonstrantse Broederschap    
In onze samenwerkende gemeente wordt ook gecollecteerd voor het landelijk 
werk van de Remonstrantse Broederschap. 
Rekening: NL 39 INGB 0000 140 938. Remonstrantse Broederschap, 
Utrecht. 

.   tweede collecte, gemeente 

.   orgelspel, Carl Philippe Emanuel Bach,largo in c  

. voorbeden 

.   nodiging 

.   tijdens de maaltijd orgelmuziek,  Anom, Elevatione 

.   tafelgebed 



.   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. 

.   delen van brood en wijn 

. danklied      

!  



2   Maak ons volbrengers van dat woord, 
     getuigen van uw vrede, 
     dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
     wie afdwaalt met ons mede. 
     Laat ons getrouw de weg begaan 
     tot allen die ons verre staan 
     en laat ons zonder vrezen 
     de minste willen wezen. 

4   Wij danken U, o liefde groot, 
     dat Christus is gekomen. 
     Wij hebben in zijn stervensnood 
     uw diepste woord vernomen. 
     Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
     en het wordt overal volbracht 
     waar liefde wordt gegeven, 
     wij uit uw liefde leven. 

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

. orgelspel, Johann Sebastian Bach, Preludium en Fuga in c  

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

. Mededelingen:  

Zondag 15 februari 2015, Vrijburg laat voorgaan om 10.30 uur.  
Voorganger, ds.Joep de Valk. Gaste, Cecile de Quay (zie beschrijving bij de 
betreffende dienst op de website.) 

Donderdag 19 februari, om 12.30 uur, Diaconie lunch in de Moddermanzaal. 

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.


