
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

  Het feest van de Geest 

Zij danst in het vuur,  
schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, 
taal en getuigenis, 
bekeert, inspireert 
al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, 
vurig als zij is. 

Pinksteren, zondag 24 mei 2015 

voorganger: ds. Joep de Valk 
organist: Erik Visser 
m.m.v. de Vrijburg cantorij o.l.v. Tristan Knelage 
lectrix: Carolien Moree 
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orgelspel,  Johann Sebastian Bach. Preludium en fuga in C 

luiden van de klokken 

stilte en aansteken van de kaars  

de gemeente gaat staan 
Lichtlied doe je licht aan 

!  
  
votum en groet 

 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. 
 gemeente: Die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 voorganger: Vrede zij u. 
    gemeente:     De wereld zij vrede.  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openingslied 670 Kom Schepper God, o heilige Geest 
alle coupletten door allen 

!  

Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
o goddelijk geschenk, ons voort, 
o balsem die ons werd bereid, 
o bron van vuur, o levend woord. 

Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 

Gij zijt door gaven zevenvoud 
de vinger van Gods rechterhand, 
die ’s Vaders woord ons toevertrouwt 
zodat het klinkt in ieder land. 

Weer van ons ’s vijands list en nijd, 
en geef ons vrede in plaats van haat, 
opdat wij volgen waar Gij leidt 
en mijden wat de zielen schaadt. 

de gemeente gaat zitten 
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inleiding, stilte, inkeer 

lied 691 De Geest van God waait als een wind 
couplet 1 en 3 allen, 2 cantorij 

!  

2.   De Geest van God is als een vuur, 
      als vlammen felbewogen, 
      verterend wat aan onrecht leeft, 
      een gloed vol mededogen. 
      Een vonk van hoop in onze nacht, 
      een wenkend licht dat op ons wacht, 
      een warmte in hart en ogen. 
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3.   In stilte werkt de Geest van God, 
      stuwt voort met zachte krachten, 
      een wijze moeder die ons hoedt, 
      een bron van goede machten. 
      Zij geeft ons moed om door te gaan, 
      doet mensen weer elkaar verstaan, 
      omgeeft ons als een mantel. 

lezing Genesis 11,1-9 
Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, 
zodat ze elkaar niet meer verstaan.  

kort orgelspel, Johann Kaspar Ferdinand Fischer, Preludium in F 

lezing Handelingen 2:1-14 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak  
waren ze allen bij elkaar.  
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid  
als van een hevige windvlaag,  
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.  
Er verschenen aan hen een soort vlammen,  
die zich als vuurtongen verspreidden  
en zich op ieder van hen neerzetten,  
en allen werden vervuld van de heilige Geest  
en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,  
zoals hun door de Geest werd ingegeven. 

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden,  
die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 
Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen  
en ze raakten geheel in verwarring  
omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen  
in zijn eigen taal hoorde spreken. 
Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 
‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 
Hoe kan het dan dat wij hen allemaal  
in onze eigen moedertaal horen? 
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Parten, Meden en Elamieten,  
inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië,  
mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië,  
Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië,  
en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 
Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië  
– wij allen horen hen in onze eigen taal spreken  
over Gods grote daden.’ 

Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht  
vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 
Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn. 

lied 701 Zij zit als een vogel, broedend op het water 
1e couplet cantorij, 2 en 3 allen 

Zij zit als een vogel, broedend op het water, 
onder haar de chaos van de eerste dag; 
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

!  

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
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overdenking 

stilte, overgaand zang 

Adem  
tekst: Gerrit Saaltink,  melodie: Misaki Matsuuchi 

Ik voel me weer mens en ik voel me dicht bij jou 
Jij bent toch die adem,  
Jij God bent toch die geest die mensen rechtop tilt. 
Jij bent het die als een adem door mensen beweegt 
ik hoef er niets voor te doen. 
Jij bent mijn begin, mijn einde,  
want, mijn adem, jij brengt me terug bij mezelf. 

voorbeden, afgewisseld met 

!  

 langere meditatieve stilte / stil gebed 

gezamenlijk Onze Vader 

mededelingen en open tijd 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gegeven aan  mevr. N.Smits-
Drumpt. 
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.   collecten, thema  Stad en de naaste 

.   eerste collecte: Stichting Exodus     
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en 
gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de 
criminaliteit te stappen.  
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen 
verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. 
Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van 
(ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt 
het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks 
te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis. 
Rekening NL 68 INGB 0004 324 414  t.n.v. Stichting Exodus Nederland 
Leiden. 
  
 .   tweede collecte; gemeente 

 .   muziek tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, ‘Komm Gott,             
  Schöpfer, heiliger  Geist’ 
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http://www.exodus.nl/okd


slotlied 675 Geest van hierboven, in wisselzang 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afscheid en zegen 

cantorij Wat kan ons schaden,  
                          wat van U scheiden, 
  liefde die ons hebt liefgehad? 
gemeente Niets is ten kwade, 
  wat wij ook lijden, 
  Gij houdt ons bij de hand gevat. 
cantorij              Gij hebt de zege 
  voor ons verkregen, 
  Gij zult op aarde 
  de macht aanvaarden 
  en onze koning zijn. Halleluja! 
allen  Gij, onze Here, 
  doet triomferen 
  die naar U heten 
  en in U weten, 
  dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

orgelspel  Johann Georg Albrechtsberger, Fuga in G “Komm heiliger Geist 
               mit deiner  gnad” 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
De barbecue wordt buiten in de tuin georganiseerd. 

*********************************************************** 
Mededelingen:  

Zondag 31 mei 2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger ds. Jessa van der Vaart. 

Dinsdag 26 mei om 19.45 uur tot 21.00 uur, mindfulness in de van Hille kamer. 
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Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap,gevormd door 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid, 
verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn 
belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen, 
gemeenteavonden en overige activiteiten. 

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  
onze digitale nieuwsbrief aanvragen via deze website. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam Vrijburg A’dam 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, voelt u zich dan vrij om een van hen te bellen.  

!  11


