
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 21 juni   

voorganger:  ds Jessa van der Vaart  
organist:   Erik Visser 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Tristan Knelange 



Orde van de dienst 

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in d 

. 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   ‘Van ver, van oudsher aangereikt’  

!  
2   Dit Woord komt tot ons op de wind. 
     Het zoekt een huis, een wijs, Het vindt 
     gehoor bij mensen, onderdak.  
     Dit Woord, dat God van oudsher sprak.  

3   Dit Woord blijft leven in een lied. 
    Waar mensen zingen sterft het niet,  
    als adem die de harten voedt, 
    als lente die ons bloeien doet! 

4   Dit lied dat onze nacht verstoort 
     wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
     Het breekt zich baan in morgenlicht, 
     een nieuwe dag, een vergezicht! 

5   Van ver, van oudsher aangezegd, 
     een Naam, opnieuw op ons gelegd, 
     een Woord, dat onze monden vult, 
     een lied, dat Gods gelaat onthult. 

6   O Woord, zo lang ons toegedaan, 
     zet ons opnieuw tot zingen aan: 
     Gezegend, hier en overal, die is, die was, die komen zal! 



de gemeente gaat zitten 

. gebed 

. lied  
1: cantorij   

!  
2: allen 
Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 

3: cantorij 
Een lied van uw verwondering 
dat nòg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 

5: allen 
Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 

. inleiding op de schriftlezingen 



. eerste lezing   uit Jesaja 56 

. lied     
1: cantorij 

!  
2:  allen 
Jij die mij wenkt en aanziet, groet 
in mensen zonder tal, 
jij die in elke vreemde hoopt 
dat ik hem kennen zal. 
Doorbreek mijn kleur, mijn eigen soort, 
mijn eigen stad en land. 
Dat ik ooit nog de ander zie 
van zijn verborgen kant.  



3: allen 
Jij die mij zegt met brood en wijn 
wie mensen kunnen zijn, 
jij die mij leert hoe mensen voor 
elkaar te winnen zijn. 
Doorbreek mijn angst voor zelfverlies, 
mijn zorg voor eigen nood. 
Dat ik nog ooit durf op te staan 
uit zelfbehoud, mijn dood…   

. tweede lezing   Handelingen 8, 26-40   

. lied  356 ‘O God die uit het water’  cantorij zingt couplet 
              allen zingen het refrein  

!  

2: cantorij 
O God die uit het water, 
de grote vloed, 
een ark vol leven hebt gered 
en alles was weer goed: refrein  

3: cantorij 
O God die door het water, 
de Rode Zee, 
uw volk de vrije doortocht gaf, 
uw wolk trok met hen mee:refrein 



5: cantorij 
O God die in het water, 
de zee verstoord,  
de dwaze vluchteling Jona 
bewaard hebt voor uw woord: 
refrein: allen 

7: cantorij 
O God die in het water 
van onze doop 
wie Jezus willen volgen 
doet opstaan tot de hoop: 
refrein: allen 

. overdenking 

. lied    

!  

2 
Gij gaat in 't donker voor ons uit 
en niemand stuit 
uw grote gang 
de eeuwen door, een wereld lang. 

3 
Al dwalen we ook ten dode af 
tot over 't graf, 
voorgoed zijt Gij 
ons met uw tederheid nabij. 

4 
Wij keren allen tot U weer, 
beminde Heer 
en grote God. 
Hoe liefelijk is dan ons lot. 

5 
Als alles nieuw wordt voor ons 
oog, 
de hemel hoog, 
de aarde wijd 
glanzen van onverganklijkheid. 



6   Als in het vorstelijke licht 
     voor uw gezicht 
     wij blinkend staan 
     met witte waarheid aangedaan. 

. voorbeden, stilte, 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. 

.   collecten, thema:  Armoede 

.   eerste collecte ; Voedselbank Amsterdam      
De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens 
die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Men 
functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze 
maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer verkocht wordt, 
worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants aangeboden. 
Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere distributiepunten 
verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande 
infrastructuren. 
Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om noodsituaties het 
hoofd te kunnen bieden en om te garanderen dat er ook voldoende producten 
met een lange houdbaarheidsdatum geleverd kunnen worden, moeten er 
soms aankopen gedaan worden. Geld hiervoor kunt u overmaken op: 
Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam. 

. tweede collecte: gemeente 

.   muziek tijdens de collecten; Targuinio Merula, intonatione cromatica 



.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Mevr. L.A.Jesserun-Kuijper 
    Amstelveen. 

. slotlied    

!  
2   En of een mens al diep verloren 
     en ver van U verzworven is, 
     Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
     vernieuwd door uw getuigenis. 
     Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
     heeft uit het graf ons opgericht. 
     doet ons in vrijheid ademhalen 
     en leven voor uw aangezicht. 



3 
Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 
op mensengunst of -heerlijkheid? 
't Verwaait als gras en weidebloemen. 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

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

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Echofantasie in a  

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

. Mededelingen:  

Zondag 28 juni kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, op dit moment nog onbekend 

Dinsdag 23 juni, Mindfulness, om 19.45-21.00 in de van Hillekamer. 

Donderdag 2 juli om 20.00 uur, Algemene leden vergadering. 

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 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. 



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. 


