
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 22 maart 2015 

voorganger:  ds Jessa van der Vaart  
organist:   Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga 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 
Neem mijn dank aan, deze morgen, 
dat gij alle dagen weer 
al mijn angsten, al mijn zorgen 
met mij delen wilt, o Heer. 
Nooit ben ik geheel alleen: 
gij zijt altijd om mij heen.  

3 
Laat mij als een trouwe dienaar 
door uw grote wijngaard gaan, 
waar de liefde wordt beleden 
en de waarheid wordt gedaan, 
waar het recht bloeit als een roos 
van uw liefde, eindeloos.  

de gemeente gaat zitten 



. gebed 

. lied  

!  

2  Laten wij dan bidden 
in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede 
ons bewaren zal, 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan, 

3  want de aarde vraagt ons 
om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons 
op de adem Gods. 
Kyrie eleison, 

wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 

6  Met de boom des levens 
doodzwaar op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison  
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 



. inleiding op de schriftlezing 

. lezing    Johannes 13, 1-15  

. lied 

!  

2 
Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 

3 
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

. overdenking 



. lied    

!  

2  O Heer, o eerstgeboren 
van allen uit de dood, 
Gij zoekt wat is verloren, 
Gij maakt het leven groot. 

3  Gij die als allerlaatste 
ter wereld wederkomt, 
Gij wijst ons onze plaatsen 
wanneer de strijd verstomt. 

4  Wie zelf zich hoog verheffen, 
die slaat zijn oordeel neer, 
de bergen worden vereffend, 
de zee zwijgt voor de Heer. 

5  Maar wie zich heeft gebogen 
voor wat Hij geboden heeft, 
die zal Hij ook verhogen 
zo waar Hij eeuwig leeft. 

                                                                   6  De laatsten worden de eersten, 
                                                                   wie knielde krijgt een troon, 
                                                                   wie slaaf was mag nu heersen, 
                                                                   de vreemdeling wordt zoon. 

. voorbeden, stilte, Onze Vader 

.   collecten, thema: Vreemdelingen 

.   eerste collecte, Stichting Bijzondere Noden    
De Stichting biedt financiële hulp aan inwoners van Amsterdam, die om 
welke redenen dan ook in een urgente noodsituatie terecht zijn gekomen, 



terwijl (wettelijke) voorliggende voorzieningen niet meer of niet voldoende 
beschikbaar zijn.  
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 16 november 2011 in verband met het 
75-jarig bestaan van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, is een 
initiatief gepresenteerd om te komen tot een ‘duurzaam pact voor noodhulp’ 
in Amsterdam. Een hecht laatste -sociaal- vangnet voor Amsterdammers 
door Amsterdammers, Amsterdamse organisaties en de Amsterdamse 
overheid.  
Rekening: NL 49 INGB 0000 2946 97  t.n.v. Fonds Bijzondere Noden 
Amsterdam 

. tweede collecte: gemeente 

.   orgelspel tijdens de collecten, Jan Pieterszoon Sweelinck, Fantasie in g 

.   mededelingen en open tijd 

.   de bloemen zijn bestemd voor Mevr.M.Mollerus-Nijenhuis. Amsterdam-       
buitenveldert 

.   slotlied, Liefde eenmaal uitgesproken 

!  



2. Liefde, die ons hebt geschapen,  
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

3.  Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

4.  Liefde waagt zichzelf te geven,  
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven –  
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 5.  Liefde laat zich voluit schenken  
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 

 6.   Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft     
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf!  

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

. orgelspel, Heinrich Scheidemann. Canzona in F  

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

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 

******************************************************** 
.   Mededelingen 

Zondag 29 maart 2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds.Joep de Valk 

Vandaag na de dienst wordt er de tentoonstelling met werk van Peter 
Salentijngeopend in de Moddermanzaal. 

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart gaat de zomertijd in. 

Uw kans om mee te doen met Mindfulness, is op dinsdag 31 maart om 
19.45- 21.00 uur 

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.


