
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Zondag 12 april 2015 

Thema: Vrijheid 

      

voorganger: Dik Mook 
organist: Erik Visser  
solozang: Carolien Morée          
lezingen: Gert van Drimmelen 



Orde van de dienst 

. orgelspel: Henry Purcell, Voluntary 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 zij u 
 gemeente: De wereld zij vrede 



. lied: Tot spreken heb je mij gehoord. Tekst Lies Thielens 

!
                                               - gemeente gaat zitten –  
.   gebed en inleiding 

.   lied, Met wind in de haren. Refrein allen, voorzang, Carolien Morée 
                                                                     
 
     
  
  

refrein 

 



.lezingen: - Johannes 20, 19-23 over de verschijning aan de leerlingen 
  - 2 Korinthiërs 3, 17-18 ‘waar de Geest van God is, is vrijheid’ 
   - Jakobus 1, 19-26 Over de volmaakte wet die vrijheid brengt 

. lied: Nu nog met halve woorden  
      Tekst Huub Oosterhuis, melodie Valerius 1626 

 

2.  Weten voorbij aan alle angst en schijn, 
en liefde, liefde zal geen woord meer zijn. 
Lichaam en zwijgen genoeg, en onze namen 
rusten in licht als leeuw en lam tesamen. 
Nu nog verslaafd, dan waar en vrij, 
ontketend, onverbloemd. 
Nu nog in tranen, dan getroost 
en met mijzelf verzoend. 



. lezing:  

Anna Enquist;  Ontsnappen 

In de kooi van dag en nacht, 
de kooi van de boodschappen, 
blikjes bier, de betere baan. 

In de kooi van het fotoalbum, 
van de liefde. In de kunstkooi, 
in de kooi van het weten: 

Sta op, grijp de tralies, 
haal de diepste adem en 
scheur je hart uiteen. 

. overdenking 

. lied: Jij geeft mij vleugels en handen vol licht  

!  



. voorbeden, stilte en 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. 

. lied: In de harten van de mensen.  
       Tekst Marijke de Bruine melodie Eileen Silcocks 

!  
2. Echo die in ons blijft klinken. 
    vonk van God, geef ons de durf 
    ’t met dit sprankje hoop te wagen 
    tot het groeiend wordt voldragen, 
    ons van binnenuit vervult. 

3. Als een kind zo klein en kwetsbaar 
   teer maar toch vol zachte kracht 
   wordt dan Christus steeds herboren. 
   Wat in ’t donker leek verloren 
   wordt weer aan het licht gebracht. 



4. Dunne draad van licht en leven, 
    Geest van God die ons geleidt, 
    voer door eeuwen en door dagen 
    ons naar heelheid, die de aarde 
    van gebrokenheid bevrijdt. 

. collecten Thema Jongeren 

.   eerste collecte: Kinderen in de Knel/ Kerk in Actie     
Kinderen in de Knel is het kinderprogramma van Kerk in Actie. Kerk in 
Actie ondersteunt daarmee lokale organisaties in het buitenland, die 
opkomen voor werkende kinderen, straatkinderen, seksueel uitgebuite 
kinderen, gehandicapte kinderen, en kinderen die in gevangenissen of in 
oorlogssituaties leven of in samenlevingen met aids. We steunen met name 
kleinschalige projecten, waarbij kinderen in hun waarde worden gelaten. 
Rekening: NL 89 ABNA 0457 457 457  t.n.v. Kerk in Actie/ Kinderen in de 
Knel 

.   tweede collecte: gemeente    

. orgelspel tijdens de collecte: Samuel Scheidt. Canto belgica “Wehe,                        
windgen,wehe “. 
  
. open tijd en mededelingen 

. slotlied: Zeg nooit: ‘onze wereld is gebroken’ 
         Tekst jan van opbergen / Joods-poolse melodie) 

1. Zeg nooit: "onze wereld is gebroken 
en de mens tot weinig goeds in staat." 
Zeg nooit: "Niemand kan op vrede hopen, 
alles gaat nu eenmaal als het gaat." 

Refrein: 



 

2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 
dat een mens niet zonder bedding kan. 
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 
dat een volk daar eenmaal weer verzand. 

refrein 

3. Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten, 
er is niemand hier die ons bevrijdt." 
Zeg nooit: "van een droom kan ik niet eten." 
Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd." 

refrein 

4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden 
toch het noodlot is van ons bestaan. 
Zeg nooit: "Stil maar, wacht op beet're tijden." 
Zeg nooit: "Niemand kan de dood weerstaan.". 

refrein 

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

. orgelspel, Frederic Chopin, Preludium in cis, opus 45 

.   De bloemen uit deze dienst zijn bestemd voor Dhr. D. Brouwer. 



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

Mededelingen 
Zondag 19 april 2015,  Vrijburg laat voorgaan, 10.30 uur. 
Voorganger ds Jessa van der Vaart en Nico Koning 

Donderdag 16 april om 12.30 uur, lunch in de Moddermanzaal. 

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.


