
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 31 mei 2015  

voorganger: ds Jessa van der Vaart  
organist:     Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel Dietrich Buxtehude, Toccata 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  lied 210 ‘God van hemel, zee en aarde’ 

!  

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. 



4. Wil mij als de nacht nabijkomt 
    tot een lieve broeder zijn, 
    in het donker van de afgrond, 
    langs de grenzen van de pijn, 
    die mij als gehoorzaam kind 
    wakend en niet slapend vindt. 

de gemeente gaat zitten 

. gebed 

. lied  ‘Dat nieuwe geestkracht ons vervult’   

!  
2. 
Dat wij niet bang voor ons bestaan 
de nieuwe wegen leren gaan 
die leiden naar een maatschappij 
van hebzucht en van oorlog vrij.  
3. 
Dat wij niet om te kopen zijn 
met geld en goed, met schone schijn. 
dat God ons lange adem geeft, 
zodat zijn toekomst in ons leeft.   

. inleiding op de schriftlezing 

. lezing   Handelingen 8, 4-25 



. 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. 

. overdenking 



. lied 

!  

2 
Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

3 
De geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

. voorbeden, stilte, Onze Vader 



.   collecten, thema:  Stad en de naaste 

.   eerste collecte; Hospice het Veerhuis     
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te 
leven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen 
levensovertuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is 
afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun familie. 
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam 

. tweede collecte: diaconie 

.   muziek tijdens de collecten, Johann Ludwig Krebs, “Sei Lob und Ehr dem     
höchsten Gut”. 

.   mededelingen en open tijd 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevrouw R.Nieuwland-Willemsen, Amsterdam-oost. 

.   Slotlied 

 !  



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 7 juni 2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, Dik Mook  Een 0-100 dienst (kinderen welkom) 

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


