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Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 15 november 2015 

Zout der aarde, licht der wereld 

voorganger:ds. Lense Lijzen 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Johann Sebastian Bach, Preludium en Fuga 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. 



.  introïtus   NLB 207 De trouw en goedheid   
   

!  

2.  O Christus, schone morgenster,  
wees met uw gunst ons hart niet ver;  
steek al uw lichten in ons aan,  
dan kan uw heil ons niet ontgaan. 

3.   Drijf uit, o licht, wat duister is,  
behoed ons hart voor ergernis,  
voor blindheid en voor schand' en schuld;  
houd niet uw glans voor ons verhuld, 

4.  opdat wij wand'len als bij dag  
en, kome wat er komen mag,  
staan vast in het geloof, o Heer,  
van U verlaten nimmermeer.     vert. A.den Besten 
          mel, J.Walter 
        
       . de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. lied    NLB 362 Hij die gesproken heeft   

      !    

2.  Hij die ons in zijn dienstwerk heeft 
gewild,  
die het gewaagd heeft onze hand te 
vragen; 
die ons uit angst en doem heeft 
weggetild  
en ons tot hier op handen heeft 
gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –  
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van 
dagen. 

3.  Van U is deze wereld, deze tijd.  
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen 
klinken.  
Uw naam is hartstocht voor 
gerechtigheid,  
uw woord de bron waaruit wij willen 
drinken.  
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –  
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

           tekst, H.Oosterhuis 
            mel, B.Huijbers 

. lezing    2 Koningen 2: 19 t/m 22 en Jesaja 58: 6 t/m 10 



. lied    NLB 216 Dit is een morgen   

!  

2.  Dauw op de aarde, zonlicht van 
boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en 
bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is 
goed. 

3.  Dag van mijn leven, licht voor 
mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden 
lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe 
schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

            
            vert. A.Govaert 
            Keltische mel. 

. 2de lezing   Mattheüs 5: 13 t/m 16 



. lied    NLB 841 Wat zijn de goede vruchten  
  

!  

2.  geloof om veel te geven,  
te geven honderd-in,  
wij zullen leren leven  
van de verwondering:  
dit leven, deze aarde,  
de adem in en uit,  
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 



3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft  
maar vasthoudt tot het eind,  
wie zijn bestaan niet kruisigt –  
hoezeer hij levend schijnt,  
hij gaat voorgoed verloren,  
het leven dat hij koos  
is tevergeefs geboren  
en eindigt vruchteloos. 

4. Maar wie zich door de hemel  
laat helpen uit de droom,  
die vindt de boom des levens,  
de messiaanse boom  
en als hij zich laat enten  
hier in dit aardse dal,  
dan rijpt hij in de lente  
tot hij vruchtdragen zal. 

          tekst, W.Barnard 
          mel,   W.Vogel 

. overdenking 

. orgelspel, Jean Guilian, Trio de Flutes  

. voorbeden, stilte, Onze Vader 

.   collecten, thema  Zieken 

.   eerste collecte; Drugspastoraat Amsterdam   
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te 
behouden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en 
maatschappelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door 
druggebruikers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via 
inloopruimten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met 
vrije inloop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost. 
Bezoekwerk in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en 
gevangenissen. Speciale aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het 
drugspastoraat kunnen ook begrafenissen verzorgd worden voor hen die 
geheel alleen zijn.                                                                                                
Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v. Stichting Drugspastoraat 
Amsterdam 

. tweede collecte; gemeente 

. orgelspel tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, Sinfonia in G 



. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar Mevr. C.L.H.van Nimwegen-Sluyters 
    Amstelveen. 

. slotlied NLB 418 God, schenk ons de kracht   

!  

2.  Niemand kan alleen,  
Heer, uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen  
naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer  
naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen, –  
vruchtbaar in de Heer. 

3.   Vrede, vrede laat  
Gij in onze handen,  
dat wij die als zaad  
dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag,  
zaaiend in den brede,  
totdat in uw vrede  
ons hart rusten mag. 

4.   God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een,  
samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen  
lachen en geween. 

         vert. A.den Besten , mel; Trautwein 



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

. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Toccata in F 

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

. Mededelingen:  

Zondag 22 november,  2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorgangers, ds. Joep de Valk en ds. Jessa van der Vaart. 
Gedachtenisdienst m.m.v. Ensemble Vieux Temps. 

Donderdag 19 nov. om 12.30 uur, de maandelijkse lunch in de 
Moddermanzaal. 

Donderdag 19 nov. om 20.00 uur, lezing door Prof. Dr. Eric Moorman, over 
het antieke Campania. (zie het Vrijburgblad.) 

Zaterdag 28 nov. om 10 uur, Algemene ledenvergadering. 
’s middags van 13.30- 16.00 uur Kerstzangmiddag met de cantorij o.l.v. 
Tristan Knelange. Tussen het ochtend- en middagprogramma heeft u de 
gelegenheid om een boterham te eten,. Wel even opgeven bij het bureau. 
(020- 6714277)  

Dinsdag 24 november, 19.45-21.00 uur, Mindfulness door ds. J. de Valk en 
Mevr. A. van der Veen 

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  

http://www.kerkdienst


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 (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

