
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 16 augustus 2015 
       

!  

voorganger: ds. Henri Frölich 
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. 



. de gemeente gaat zitten 

. gebed 

. lied: 283 vers 1-5 (liedboek 2013)  

!  

2. En van overal gekomen,  
drinkend uit de ene bron,  
bidden wij om nieuwe dromen,  
richten wij ons naar de zon. 

3.Want wij mensen op de aarde  
raken van het duister moe.  
Als uw hart ons niet bewaarde  
sliepen wij ten dode toe. 

4. Laat uw dauw van vrede dalen  
in de voren van de tijd.  
Vat ons samen in de stralen  
van uw goedertierenheid 

5. Die ons naam voor naam wilt 
noemen,  
al uw liefde ons besteedt,  
zingend zullen wij U roemen  
en dit huis zingt met ons mee! 

         tekst: Sytse de Vries 
                  mel:  Christiaan Winter 

. lezing: Exodus 22 vers 20-26  



. lied: 321 vers 1,2, 3 6 en 7   

!  

2. Maar als een glimp van de zon,  
een groene twijg in de winter,  
dorstig en hard deze grond –  
zo is het koninkrijk Gods. 

3. Stem die de stilte niet breekt,  
woord als een knecht in de wereld,  
naam zonder klank zonder macht,  
vreemdeling zonder geslacht. 

6. Niet in het graf van voorbij,  
niet in een tempel van dromen,  
hier in ons midden is Hij,  
hier in de schaduw der hoop. 

7. Hier in dit stervend bestaan  
wordt Hij voor ons geloofwaardig,  
worden wij mensen van God,  
liefde op leven en dood. 

           tekst: H.Oosterhuis 
            mel:  B.Huijbers 

. 2de lezing: Matteüs 22 vers 34-40  



. lied: 320 vers 1,2,3 en 4  

!  

2. Bemin uw Heer te allen tijd.  
Dien 'm met alles wat gij zijt.  
Aanbid Hem in uw daden.  
Dit is het eerst' en grote gebod,  
de wil van God, uw Vader 

3. – Bied uw naast' de help'nde 
hand.  
Spijzig d' armen in uw land,  
een woning wilt hen geven.  
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk;  
doet dit, en gij zult leven. 

4. De macht der liefde is zo groot,  
geen water blust haar vuren uit,  
wanneer zij is ontstoken.  
Nu wil ontbrand'n aan 
liefdeswoord,  
God heeft 't tot ons gesproken. 

          tekst: H.Oosterhuis 
          mel : 1540 



. overdenking 

. orgelspel, Johann Pachelbel, Pachelbel, Fantasie in Es 

. 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 Stad en de naaste 

.   eerste collecte, De Regenboog Groep    
Dagelijks zet de Regenboog Groep zich in voor mensen met sociale 
problemen, voor dak-en thuislozen en verslaafden en voor mensen met 
psychiatrische klachten. De vrijwilligers bieden met ondersteuning van 
professionals opvang, hulpverlening werkervaringsplaatsen en activiteiten. 
Via sociale contacten voorkomt men eenzaamheid en isolement. Men stelt 
mensen weer in staat zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan en actief 
deel te nemen aan de maatschappij. 
De Regenboog Groep is voor een belangrijk deel van haar inkomsten 
afhankelijk van giften.  
Donaties worden besteed aan maaltijdverstrekking in de inloophuizen, de 
werving en begeleiding van buddy’s en maatjes en de preventieprojecten. 
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep 
Amsterdam 

. tweede collecte, gemeente 

. orgelspel tijdens de collecten, Johann Pachelbel, Fantasie in Es 



. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar Dhr.H.B.de Mare 

. slotlied: 422 vers 1,2 en 3  

!  

2. Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt. 

3. Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint 

           tekst: Arne Jonges 
            mel: Willem Vogel 

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



. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Ballo gel granduca  

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

Zondag 23 augustus 2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
         Voorganger, ds. Denise Dijk. 

-  Donderdag 20 augustus; om 12.30 uur, de maandelijkse lunch in de 
Modderman zaal. 

- Vrijdag 11 september, het jaarlijkse uitstapje, informatie in het 
Vrijburgblad. 

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. 

http://www.kerkdienst

