
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 8 maart 2015  

voorganger:  ds Jessa van der Vaart  
organist:   Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Heinrich Scheidemann, Preambulum in g 

. 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    

!  

1 
In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 

2 
En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

3 
Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 

4 
Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

5 
Die ons naam voor naam wilt 
noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

sliepen wij ten dode toe. 

de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. lied      

!  

3 
De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 

4 
O Liefde uit de eeuwigheid, 
die met ons mens geworden zijt, 

wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 

5 
opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet, 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

. inleiding op de schriftlezingen 

. eerste lezing   1 Koningen 19, 9-18 



. lied    

!  

2 
Maar als een glimp van de zon 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond 
zo is het koninkrijk Gods. 

3 
Stem die de stilte niet breekt 
woord als een knecht in de wereld 
naam zonder klank zonder macht 
vreemdeling zonder geslacht. 

4 
Kinderen armen van geest 
mensen gelouterd tot vrede 
horen de naam in hun hart 
dragen het woord in hun vlees. 

5 
Blinden herkennen de hand 
dovemansoren verstaan hem 
zalig de man die gelooft 
zalig de boom aan de bron. 

6 
Niet in het graf van voorbij 
niet in een tempel van dromen 
hier in ons midden is Hij 
hier in de schaduw der hoop. 

7 
Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood. 



. tweede lezing   Marcus 9, 2-13  

. lied    ‘Dit lied gaat over Jezus’  
     tekst: H. Oosterhuis, melodie: B. Huijbers 

!  

2   Hij was een zoon der mensen 
geboren en getogen 
uit arme Joodse ouders 
een twijg uit Davids stam 
een kind van de belofte 
een zoon van Abraham.  

3  Hij was een jaar of dertig 
toen hij van zich deed horen 
de mensen schoolden samen 
als vissen om hem heen. 
zijn moeder en zijn broeders 
begrepen niets van hem.  

6  Met tollenaars en zondaars 
dronk hij dezelfde beker 
hij kwam een dode tegen 
en nam hem bij de hand. 
De naam van God herleefde 
in heel het Joodse land.  

7  De goden van het duister 
de geest van kwaad tot erger 
die mensen houdt gevangen 
heeft hij teniet gedaan. 
Hij heeft hun macht ervaren 
maar als een man weerstaan.  

                                                            

8  Zo doende wat hij doen kon 
ten dienste van de mensen 
viel hij in mensenhanden 
vond veel te jong de dood. 
Er zijn er nog die zeggen: 
hij is de Zoon van God.  



. overdenking 

. lied    

!  

2 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 

3 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 



4 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

. voorbeden, stilte, Onze Vader 

.   collecten, thema:  Vreemdelingen 

.   eerste collecte, Tubmanhuis        
Het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid Oost is een project voor de 
tijdelijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen 
die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. 
Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn door organisaties als 
Vluchtelingenwerk Nederland en de Steungroep Vrouwen zonder 
Verblijfsvergunning doorverwezen. Het gaat om vrouwen die naast hun 
vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke 
gebreken en de zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn.  
Rekening  NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët Tubmanhuis te 
Amsterdam 

.   tweede collecte, gemeente 

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

.   mededelingen en open tijd 



. slotlied    

!  



2 
O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 

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

. orgelspel, Dietrich Buxtehude Ciacona in e 
************************************************************ 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: Dhr. en Mevr.Allan- 
van der Klei 

. Mededelingen:  

Zondag 15 maart,kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, Dik Mook. Gastspreker, Jos Dobber (zie het blad Vrijburg.) 
De cantorij o.l.v. Tristan Knelange heeft een aandeel in de dienst. 

Donderdag 19 maart is er weer een lunch van de Diaconie om 12.30 uur in 
de Moddermanzaal. 

Een nieuwe serie bijeenkomsten van de Mindfulness is gestart.  
17 en 31 maart om 19.45-21.00 uur in de van Hillekamer. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 



volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 
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. 

--------------------------------------------------------------------------- !  
Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op 
de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en 
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via 
devalk@vrijburg.nl 

Naam…………………………………………………………. 

Adres ………………………………………............................ 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

E-mailadres:…………………………………………………… 

mailto:devalk@vrijburg.nl

