
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 3 januari 2016 

voorganger: ds F.H. Fockema Andreae 
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. 



.  introïtus lied 283      tekst Sytze de Vries 
         mel: 1740 

!  

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! 

 de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. lied 221         tekst H.Oosterhuis 
         mel: B.Huijbers 

!  

2.  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd  
waakt over mij en over al mijn gangen.  
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid  
om, als ik val, mij telkens op te vangen.  
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.  
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

3.  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

. lezing Psalm 84 en Jeremia 31:10-14 



. lied 840        tekst W.Barnard 
         mel: J.Geraedts 

!  

2.   O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,  
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,  
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,  
wees de adem waaruit ik ontsta. 

3.   Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,  
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn  
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn  
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

. 2de lezing , Lucas 2: 41-52 



. lied 519         tekst W.Barnard 
          mel:  1625 

!  

2.  Gij die de Heer zijt en de Geest  
die van de aanvang is geweest,  
Gij hebt U onderworpen aan  
de letter van ons voortbestaan. 

3.  Gij die de zin der schriften zijt,  
Gods woord in alle eeuwigheid,  
Gij hebt gehoorzaamheid geleerd,  
een vuur van hoop heeft U verteerd. 

4.  O Zoon van God, ons aller hoofd,  
gelijk een kind hebt Gij geloofd  
en als een minnaar liefgehad  
Jeruzalem uw moederstad. 

. overdenking 

. orgelspel,  John Blow. Verse in g 

. voorbeden, stilte, OnzeVader 



.   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 

. orgelspel tijdens de collecten, Andrea Gabriëli. Canzon petite Jaquette 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar Mevr. S.A.van der Does-Kemper,        
 Amstelveen. 

. slotlied          tekst Jan Wit 
          mel: 1690 

!  



2.   Gij roept het jonge leven wakker,  
een tuin bloeit rond het open graf.  
Er ruisen halmen op de akker  
waar zich het zaad verloren gaf.  
En vele korrels vormen saam  
een kostbaar brood in uwe naam. 

3.   Gij hebt de bloemen op de 
velden  
met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden  
dat Gij uw schepping niet vergeet.  
’t Is alles een gelijkenis  
van meer dan aards geheimenis. 

4.   Laat dan mijn hart U 
toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet. 

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

. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fuga in C 

Na de dienst is er een nieuwjaarsreceptie in de Moddermanzaal 
************************************************************* 

. Mededelingen:  
Zondag 10 januari  2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds Jessa van der Vaart. Daarna wordt er een fototentoonstelling 
van Wim Noorlander geopend in de Moddermanzaal. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienstgemist.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 (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. 

http://www.kerkdienst

