
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 31 januari 2016  

voorganger:  ds Jessa van der Vaart 
organist:   Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel  Jan  Pieterszoon Sweelinck. Toccata 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: 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. 



.  openingslied  lied 283 ‘In de veelheid van geluiden’  
         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 zo 

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: 
                                                                      Tekst Marijke de Bruine  
                                                                          melodie Erik Visser 

!  

2 
Echo die in ons blijft klinken,  
Vonk van God, geef ons de durf 
’t met dit sprankje hoop te waten 
tot het groeiend wordt voldragen,  
ons van binnenuit vervult.  

3 
Als een kind zo klein en kwetsbaar 
teer maar toch vol zachte kracht 
wordt dan Christus steeds herboren. 
Wat in ’t donker leek verloren 
wordt weer aan het licht gebracht.  

4 
Dunne draad van licht en leven, 
Geest van God die ons geleidt,  
voer door eeuwen en door dagen 
ons naar heelheid, die de aarde 
van gebrokenheid bevrijdt.  

. inleiding op de schriftlezingen 

. eerste lezing   Micha 4, 1-5  



. lied   “Geef vrede, Heer, geef vrede” 
    tekst: Jan Nooter, melodie: gezang 183 

!  
         

3 
Geef vrede, Heer, geef vrede 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

4 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

. tweede lezing  Johannes 1, 35-51 



. lied,  

!  
2 
Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
`k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadezen', - 
Hij komt misschien vandaag voor-
bij 
en neemt ook u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 

3 
Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, - het eeuwig leven. 

. overdenking 



. lied 

!  
3 
Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen, 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt - 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

. voorbeden, stilte, Onze Vader 

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 Europa en de wereld 

.   eerste collecte, kinderen in de Knel/ Kerk in Actie    
Kinderen in de Knel is het kinderprogramma van Kerk in Actie. Kerk in Ac-
tie ondersteunt daarmee lokale organisaties in het buitenland, die opkomen 
voor werkende kinderen, straatkinderen, seksueel uitgebuite kinderen, ge-
handicapte kinderen, en kinderen die in gevangenissen of in oorlogssituaties 
leven of in samenlevingen met aids. We steunen met name kleinschalige pro-
jecten, waarbij kinderen in hun waarde worden gelaten. 
Rekening: NL 89 ABNA 0457 457 457  t.n.v. Kerk in Actie/ Kinderen in de 
Knel 

. tweede collecte: gemeente 

.   muziek tijdens de collecten, Henry Purcell, voluntary in G 

.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. T.Poulis  Amsterdam-N 

. slotlied  

!  
2De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd.  



3 
Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 
En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 

4 
Sta op, o God, en maak het waar 
wat heel uw kerk bezingt: 
dat heel uw schepping weer ont-
waakt 
uit haar betovering. 

5 
Want groot zijt Gij en daden groot 
zijn door uw hand gedaan; 
het graan ontkiemt ternauwernood, 
het sterft om op te staan. 

6 
Gij hebt de groeve toegedekt 
waarin de korrel viel 
om weer te worden opgewekt: 
Adam met hart en ziel. 

7 
Nu is de dag van oogsten daar, 
het hoogste van de tijd; 
een koning als een korenaar 
staat op in majesteit. 

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

. orgelspel  Anon, “Daphne” 

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

. Mededelingen:  

Zondag 7 februari 2016, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds Joep de Valk 

Dinsdag 9 februari om 19.45 uur tot 21.00 uur, Mindfulness o.l.v. Joep de 
Valk en Annemieke v.d.Veen. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via kerkdienstgemist.nl 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt 
via de website onze nieuwsbrief aanvragen. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en mee-
praten 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. Wilt u een gesprek met één 
van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen. 

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap,gevormd door 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid, 
verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn belang-
rijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen, gemeente-
avonden en overige activiteiten.


