
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Thema: Vergeefsheid en hoop 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme,  
evenmin de overtuiging  
dat iets goed zal aflopen.  
Wel de zekerheid dat iets zinvol is,  
afgezien van de afloop, het resultaat.’ 

Vaclav Havel 

Zondag 5 juli 2015 
Maaltijdviering 
voorganger: ds. Joep de Valk 
organist: Rolf Wolfensberger 
lector: Gert van Drimmelen 



orgelspel  

luiden van de klokken 

stilte en aansteken van de kaars  

de gemeente gaat staan 
Lichtlied doe je licht aan 

!  
  

votum en groet 

 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. 
 gemeente: Die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

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



openingslied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 

!  

!  

de gemeente gaat zitten 

inleiding, stilte, inkeer 



lied Wees de grond onder mijn voeten,  
tekst: Reinier Kleijer, melodie psalm 146 

Wees de grond onder mijn voeten  
wees het dak boven mijn hoofd  
wijs mij richting op de route  
naar de toekomst ons beloofd  
Wees de bron waaruit ik put  
Liefde, vrede en geluk. 
  
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 de ziel van mijn gedachten,  
wees de drijfveer van mijn hand.  
Breng het Rijk dat wij verwachten  
mede door ons doen tot stand  
Inspireer ons dag aan dag  
met uw Geest en geef ons kracht. 

Wees de zekerheid 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. 

lezing Ezechiel 2, 1-7 

De Eeuwige zei tegen mij: ‘Mensenkind, sta rechtop, dan zal Ik u 
toespreken.’  
Zodra Hij tot mij gesproken had, kwam er een geest over mij,  
die mij rechtop liet staan en weer hoorde ik Hem spreken.  
Hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, Ik zend u naar de Israëlieten,  



dat volk van rebellen dat zich tegen Mij verzet heeft. Zij en hun vaderen 
hebben tegen Mij gezondigd tot op de dag van vandaag. De zonen hebben 
een harde blik en een hart van steen;  
Ik zend u naar hen met de boodschap: “Zo spreekt de Heer GOD!” En of ze 
luisteren of niet, want het is een opstandig volk: ze zullen erkennen dat er 
onder hen een profeet geweest is.  
En wat uzelf betreft, mensenkind: wees niet bang voor hen en voor wat ze 
zeggen; al groeien er doorns om u heen en al zit u op schorpioenen, wees 
niet bevreesd voor hun woorden en heb geen angst voor hun aanblik, het is 
nu eenmaal een opstandig volk. U moet hun mijn woorden overbrengen, of 
ze luisteren of niet; het is nu eenmaal een opstandig volk. 

kort orgelspel 

lezing Markus 6, 1-6 

Hij ging daar weg en kwam in zijn vaderstad,  
en zijn leerlingen volgden Hem. 
Toen het sabbat was, begon Hij in de synagoge onderricht te geven.  
Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden:  
‘Waar heeft Hij dat vandaan, wat voor wijsheid is Hem gegeven,  
en dan die machtige daden die door zijn handen totstandkomen? 
Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria  
en de broer van Jakobus en Joses en Juda en Simon?  
Zijn zusters wonen toch hier bij ons?’  
En ze namen aanstoot aan Hem.  

Jezus zei hun: ‘Een profeet wordt overal geëerd,  
behalve in zijn vaderstad, bij zijn familie en in zijn eigen huis.’ 
Hij kon daar helemaal geen machtige daden verrichten,  
behalve dat Hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas. 
En Hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen.  
Hij trok door de dorpen in de omgeving om onderricht te geven. 

lied  
   

overdenking 

stilte, overgaand in pianospel, 



delen van brood en wijn - inleiding 

voorbeden, afgewisseld met 

!  

langere meditatieve stilte / stil gebed 

lied  976 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 

!  

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? 

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. 



mededelingen en open tijd 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar mevr. M. Michielsen, 
Amsterdam-zd.  

collecten, thema Europa en de wereld  

.   eerste collecte; Geloof en Samenleving – project  Kenia 
    Taakgroep Duurzame Ontwikkeling     
Via een internationaal centrum dat onderzoek doet naar de verbeteringen die 
kunnen worden bereikt door landbouw en bosbouw te combineren worden 
een aantal vrouwengroepen gesteund die met succes groente- en 
voedseltuinen hebben opgezet om beter te voorzien in hun eigen behoefte.  
Rekening: NL 39 INGB:0000 489 362 t.n.v. Fonds Duurzame Ontwikkeling 
o.v.v. Project Kenia  

.   tweede collecte; gemeente 

 .   muziek tijdens de collecten 

uitnodiging om in een kring rond de tafel te staan 

tafelgebed 

Eeuwige, 
In deze kring mogen wij maaltijd vieren met die ene mens Jezus 
In zijn liefde is onze gemeenschap geworteld en gegrond. 
Als een vriend van mensen, God, hebben wij u leren kennen 
Met geduld, aandacht en mededogen beziet U ons (psalm 11) 
Als een bondgenoot van wie uitgeteld zijn en moedeloos teneer zitten. 
Als iemand die troost biedt aan wie verdrietig zijn. 

Dankbaar gedenken wij hoe Jezus van Nazareth, 
In de nacht waarin hij werd overgeleverd, 
een brood nam, de dankzegging uitsprak,  
het brak en ronddeelde, 
en na de maaltijd de beker nam en ronddeelde  
als teken van het nieuwe verbond: 
Zo bidden wij allen: 
Het brood dat wij delen  



is het teken van onze verbondenheid met Jezus Christus 
De beker die wij rondgeven 
is het teken van voorspoed en geluk,  
dat God in zijn liefde ons schenkt. 

Door dit brood en deze wijn  
raken wij betrokken bij een wereld, 
waarin geduld, aandacht en mededogen is, 
waarin geen lichaam meer wordt gebroken, 
waarin geen onschuldig bloed meer wordt vergoten. 
Een wereld waarin God alles is in allen. 

ronddelen orgelspel tijdens ronddelen 

gezamenlijk Onze Vader 

slotlied  700 Als de wind die waait met vlagen 

!  



Soms een wolk, die gul wil geven 

schaduw op geblakerd land. 
Soms een zon, die hoog verheven, 
zindert op het mulle zand. 
Bron van lachend, levend water, 
bedding, beek, rivier, fontein. 
Stroom van heil, maar even later … 
opgedroogd en weer woestijn. 

afscheid en zegen 

Als een woord dat de weg wil wijzen, 
richting geeft en ruimte biedt. 
Als een brood, een vaste spijze, 
soms, soms even, soms ook niet. 
Soms, soms lijkt geen win d te waaien, 
alles tevergeefs geweest. 
Totdat weer in lichterlaaie, 
vonkt en vlamt, het Vuur, de Geest! 

orgelspel 

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

*********************************************************** 
mededelingen:  

Zondag 12 juli 2015, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger, ds.E.vander Kaaij. 



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.kerkdienstgemist.nl/vrijburg. 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  
onze digitale 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. 

-------------------------------------------------------------------------- !  
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:…………………………………………………… 

 

mailto:devalk@vrijburg.nl

