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Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 14 juni 2015 

Thema: Hoor het Woord! 

voorganger: Ds. Sara Dondorp 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Johann Sebastian Bach, Preludium 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. 



.  introïtus Lied 280: 1, 6 & 7 De vreugde voert ons naar dit huis 

!  

6 Vervul ons met een nieuw verstaan 
 van ’t Woord, waarin Gij spreekt, 
 en reik ons zelf als leeftocht aan 
 het Brood, dat Gij ons breekt. 

7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
 maar blijven zal de kracht 
 die wie hier schuilen verder leidt 
 tot alles is volbracht. 

        . de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. lied 103a: 1 & 2 Loof nu, mijn ziel, de Here (LvdK 15) 

!  



. lezing Jesaja 55: 6-13 

. lied 65: 1 & 5 De stilte zingt u toe, o Here (Psalm 65) 

!  

2.
Gij armen en verdrukten,  
zie uit naar Hem, die u bevrijdt;  
gebeukten en gebukten,  
in zijn rijk is gerechtigheid.  
Gij die, uzelf tot schade,  
des Heren weg verliet,  
de Heer is vol genade,  
voor eeuwig toornt Hij niet, –  
Hij die voor u blijft zorgen,  
de zonde van u doet  
als de avond van de morgen,  
ja, kwaad vergeldt met goed.

!                                                                                             Tekst J.Gramann 
                                                                                                  Mel. J.Kugelmann



5. Gij komt het dorre land doorschrijden 
    met water uit uw beek 
    en tot een rijke oogst bereiden, 
    uw voetstap maakt het week. 
    Gij druipt uw zegen in de voren, 
    Gij roept het kiemend graan; 
    zo wordt het brood voor ons geboren 
    waar Gij zijt voorgegaan. 
               vertaling; W.Barnard 
                mel: Straatsburg 
  
. 2de lezing Matteüs 13: 1-9 & 18-23   

. lied 764: 1 & 6 Een zaaier ging uit om te zaaien (LvdK 54) 

!  

6.  O zaaier, ga uit om te zaaien 
     de kiem waaruit leven ontstond 
     zo wijd als de winden waaien 
     en maak ons tot moedergrond. 
           vert. W.Barnard 
           mel. F. Mehrtens 

. overdenking 

. orgelspel, Johann Sebastian Bach, Klein preludium in F 



- lied  981 Zolang er mensen zijn op aarde. 

!  

2.  Zolang de mensen woorden spreken, 
     zolang zij voor elkaar bestaan, 
     zolang zult gij ons niet ontbreken, 
     wij danken U in Jezus’ naam. 
         tekst: H. Oosterhuis 
         mel: T. de Marez Oyens 

 voorbeden, stilte, OnzeVader 

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. 



   collecten, thema  Armoede 

.   eerste collecte: Stichting Weekje Weg      
St.Weekje Weg biedt gemeenten mogelijkheden om gezinnen die langdurig 
van een minimumuitkering moeten rondkomen een weekje op vakantie te 
laten gaan met het doel hen uit de sleur van hun situatie te halen en hun 
sociaal isolement te doorbreken.  
Jaarlijks kunnen er zo’n 400 gezinnen op vakantie. De deelnemers betalen 
een relatief geringe eigen bijdrage. De vakanties vinden in principe plaats in 
alle schoolvakantieweken. 
Rekening: NL 80 INGB 0000 0082 80 Stichting Weekje Weg in Vierhouten. 

. tweede collecte, diaconie 

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

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar mevr.M.L. van Soest, Amsterdam-zuid 



. slotlied 313: 1, 2 & 5 Een rijke schat van wijsheid  (LvdK 326) 

!  

2.  God opent hart en oren, 
     opdat wij in geloof 
     zijn roepstem zouden horen  
     voor andere stemmen doof. 
     Gods woord gordt mensen aan, 
     om zonder te versagen 
     het smalle pad te gaan 
     en stil het kruis te dragen 
     achter hun Heiland aan. 

5. O Gij die wilt ontmoeten  
 wie vragen naar uw wil,  
 zie hoe wij aan uw voeten  
 zitten en luistren stil.  
 Geef dat tot U, o Heer,  
 ’t woord van uw welbehagen  
  niet ledig wederkeer’,  
  maar dat het vrucht mag dragen,  
  uw grote naam ter eer.  



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

. orgelspel, Johann Sabstian Bach, Fuga in C  

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

. Mededelingen:  

Zondag 21 juni 2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds Jessa van der Vaart 

Donderdag 18 juni om 12.30 uur, de lunch van de diaconie in de 
Moddermanzaal. 

Donderdag 2 juli om 20.00 uur, algemene ledenvergadering. 

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 www.kerkdienst gemist.nl 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  
onze nieuwsbrief aanvragen via deze website. 
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. 

http://www.kerkdienst/

