
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 28  juni 2015  

voorganger:  ds Tjalling Kindt 
organist:   Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel  William Byrd, Fantasie 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. 



.  openingslied 215: Ontwaak, o mens de dag breekt aan. 1, 2, 6, 7 

!  

2.   Rondom wie bidden dag aan dag  
      zijn wond´ren, die geen oog ooit zag,  
      een nieuw geloof, een nieuwe hoop,  
      een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

6.   De kalme gang, de kleine taak,  
      zijn ruim genoeg voor Godes zaak.  
      Onszelf verliezen in ’t gebod  
      brengt daag´lijks nader ons tot God. 

7.    Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
       voor licht en vrede in eeuwigheid! 
       en dat ons leven iedere dag 
       als ons gebed U loven mag.                    tekst: John Keble 
         mel: Samual Webbe 

de gemeente gaat zitten 

.   gebed 



.   lied 701:  Zij zit als een vogel, 1-4 

!  

2   Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,  
     zoekend naar een plaats onder de hemelboog;  
     zij rust in de schoot, wachtend op het wonder  
     dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

3   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 

4.  Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
      gift van de verlosser aan zijn aardse bruid; 
      de sleutel is zij, torgang tot de schriften, 
      vogel uit de hemel, witte vredesduif. 

.    inleiding op de schriftlezingen 

.   eerste lezing Lucas 11: 14-28 (Naardense Bijbel) 



.   lied 834  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 

!  

2.   Schep, God, een nieuwe geest                                                                                                                                                                    
in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt. 

3.   Wees Gij de zon van mijn                                        
bestaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig licht,  
van aangezicht tot aangezicht. 

         tekst: J.F.Ruopp 
                              mel:Nürnberg  

.   tweede lezing  1 Timoteus 4: 1-5 (Naardense Bijbel) 



.   lied 848: 1-4  Al wat een mens te kennen zoekt 

!  

2.Geen mensenoog heeft dat 
gezien,  
geen oor heeft het gehoord;  
het wordt ternauwernood vermoed  
en aarzelend verwoord. 

3. De mens die naar uw wijsheid 
zoekt,  
van harte, met verstand –  
doet Gij uw wereld ondergaan  
als maaksel van uw hand. 

4. Als wij uw sporen bijster zijn,  
Heer, geef ons denken moed;  
leer ons te luisteren naar de Geest  
die doven horen doet. 

.   overdenking 



.   lied 976  Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven     tekst: S.de Vries 
                mel:  W.Vogel  

!  

2.  Wie kan in ons een brief van 
Christus lezen,  
als niet de Geest ons aan elkander 
rijgt,  
die ons als dode, levenloze letters  
beademt en tot nieuwe zin 
herschrijft? 

3.   Om woord voor woord zijn 
liefde te vertalen,  
dat blijft voor ons bestaan het doel, 
de zin.  
Om mensen zijn ontferming te 
herhalen  
zijn wij gezonden, deze wereld in. 

. 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; de Kruispost       
In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische en 
psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg geen 
hulp kunnen vinden. Kruispost geeft hulp aan onverzekerden, daklozen en 
asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een donatie gevraagd en draagt zo naar 
vermogen bij in de onkosten.  
Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt 
hulp gegeven die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk, 
indien nodig aangevuld door maatschappelijk werk.      
Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370  t.n.v. Stichting Vrienden van 
Kruispost  

.   tweede collecte: diaconie 

.   muziek tijdens de collecten;Dietrich Buxtehude, Canzonetta in G 

.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Dhr en mevr. Molster-  
    Nelemans, Amstelveen. 

.   slotlied 422 : Laat de woorden die we hoorden  1, 2  

!  



2   Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt. 
         tekst: A. Jonges 
                                                                                           mel: W.Vogel 

.   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  5 juli, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds.Joep de Valk.   Maaltijdviering. 

.   Donderdag 2 juli om 20.00 uur, Algemene ledenvergadering in de 
Moddermanzaal. 

.   Het jaarlijkse uitstapje dat de diaconie organiseert zal plaats vinden op 11 
september. Voor de bijzonderheden; zie het blad Vrijburg 

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.


