
 

Remonstranten en 
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voorganger:.ds Corrie Jacobs 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel Dietrich Buxtehude, Preludium in g 

. 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: U die ons stelt in Uw licht en ons roept tot Uw dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

. groet  
 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. 



.   introïtus 
  
Wees de stem in onze stilte  
en het oor dat ons verstaat  
wees de warmte als de kilte  
onze liefde sterven laat  
En geef steeds betekenis  
Aan de vraag wat leven is 

Wees toch vertrouwen als twijfel  
ons verlamt tot op het bot.  
Laat in ons het inzicht rijpen  
van wat mensen noemen ‘God’,  
en zaai twijfel in mijn geest  
als ik u te zeker weet.  

melodie: Psalm 146 (Genève, 1562)  
Tekst: Reinier Kleijer, Hummelo  

                            . de gemeente gaat zitten 

. gebed 
Met afwisselend couplet van lied 1013 : 1, 2 en 3 

!  



2.   Als alle mensen zich vermaken  
met dansen op een open plein,  
als alle mensen oorlog staken,  
zal er dan al vrede zijn? 

3.   Als alle mensen huizen bouwen  
met bloementuinen en jasmijn  
en als ze vol zijn van vertrouwen,  
zal er dan al vrede zijn? 

.lezing  

.Melodie lied 653 

!  
Tekst:  Margreet Spoelstra 

Ik durf jouw Naam niet aan te 
raken 
Ben bang te breken wat ik weet 
Ik kan alleen maar kleiner maken 
Wat groter is dan ik nu weet 
Mijn woorden zijn altijd te klein 
Voor wat er was, voor wat zal zijn 

Ik durf de taal niet aan te raken 
Het licht dat op de zinnen viel. 
Al zou het teerste woord ontwaken, 
Wat even was, is te fragiel. 
Taal is te klein, opnieuw te klein 
Voor wat er was, voor wat zal zijn. 



. 2de lezing , vreemde verhalen Lucas 20 : 26 gesprekken en dialoog 

.lied 1015 

!  

. overdenking 

. orgelspel, Johann Pachelbel. Fuga in g 

.voorbeden, stilte,  
besloten met (samen hardop): het Aramese Jezus'gebed, een levende kracht om te 
handelen  

Bron van Zijn,  
die wij ontmoeten in onze ontroering  
over wat is,  
Wij geven U een naam  
opdat wij U een plaats kunnen geven  

iin ons leven.  
Bundel uw licht in ons. 
maak het nuttig  
Vestig Uw rijk van eenheid nu,  
Uw enige verlangen handelt  
dan samen met het onze.  
Geef ons wat we elke dag nodig hebben  
aan brood en aan inzicht.  



Maak de koorden van fouten los  
die ons vastbinden aan het verleden,  
opdat wij ook anderen  
hun misstappen kunnen vergeven.  
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.  
Uit U wordt de barmhartige wil geboren,  
de levende kracht om te handelen 
en het lied dat alles optilt en kleurt 
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.  
Amen. 

. collecten, thema Europa en de wereld 

.   eerste collecte: Geloof en Samenleving – project Gambia,Taakgroep                                  
Duurzame Ontwikkeling   
De Nederlandse Stichting “Aljamdu“ helpt kleinschalige projecten uit te 
voeren in een dorpje in het Westafrikaanse land Gambia. Twee scholen, een 
vrouwentuin en een kliniek voorzien in de onmiddelijke behoefte aan 
onderwijs en voedsel en er wordt gewerkt aan een waterleiding voor 
bevloeiing en een muur/ omheining om het vee op afstand te houden. 
Rekening: NL 39 INGB:0000 489 362 t.n.v. Fonds Duurzame Ontwikkeling 
o.v.v. Project Gambia  

. tweede collecte: diaconie 

. orgelspel tijdens de collecten, Carl Philipp Emanuel Bach, largo in c 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen zijn bestemd voor mevr. W.Wegenwijs 



.slotlied Melodie lied 969 

!  
Gezegend is het levensspoor 
Dat naar de toekomst wijst 
Gods Geest gaat daarin mensen voor 
Waar liefde zich bewijst 

Gezegend is de daad die heelt 
Wat stuk gaat of wat breekt 
Die in barmhartigheid verbeeldt 
Wat vanuit harten spreekt 

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

. orgelspel, Johann Sebastian Bach. Preludium en fuga in d  

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

. Mededelingen:  

. zondag 2 augustus 2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds. A. Ochtman - de Boer  



Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd 
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.  
Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid  
zijn onze uitgangspunten Deze staan als vanzelfsprekend aan de basis van al 
onze activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, gesprekskringen, onderlinge 
hulp en steun, reizen en uitjes. 
Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke 
geloofsontwikkeling.  Ook jongeren hebben hun eigen plaats van 
ontmoeting, eigen programma’s en een vrije inloop in de kelderruimte. 

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, 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. 

--------------------------------------------------------------------------- !  
Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op 
de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en 
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via 
devalk@vrijburg.nl 

Naam…………………………………………………………. 

Adres ………………………………………............................ 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

E-mailadres:…………………………………………………… 

http://www.kerkdienst
mailto:devalk@vrijburg.nl

