
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Vrijburg laat Voorgaan 
Hein Stufkens over Franciscus als gids. 

Dat je je met onbezorgdheid kan omringen  
en dat dat je ruimte was  

Zondag 28 februari 2016 
voorganger: ds. Joep de Valk 
organist: Erik Visser 
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orgelspel  Girolamo Frescobaldi, Variaties over de Follia. 

luiden van de klokken en stilte 

aansteken van de kaars en welkom 

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.  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Lied  Oude Liedboek 400 Cantico delle Creature, Zonnelied 
Strofe 2, 4, 8 en 9 

!  
2     Geloofd om gans uw creatuur, halleluja! 
       Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja, 
        die warme schitterende bron, halleluja, 
        de heer des hemels, broeder zon, halleluja. 
      Halleluja, halleluja, halleluja. 

4     Lof zij U Heer om zuster maan, halleluja, 
       om al de sterren die er staan, halleluja, 
       Zij tintelen in klare pracht, halleluja 
       als edelstenen in de nacht, halleluja. 
       Halleluja, halleluja, halleluja. 

8    Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja, 
      ons leven staat in haar beheer, halleluja, 
      zij geeft ons  vruchten zonder tal, halleluja, 
      en bonte bloemen overal, halleluja 
      Halleluja, halleluja, halleluja. 

9    Geloofd om elk die U bemint, halleluja, 
      en tot vergeven is gezind, halleluja, 
      in vrede pijn en moeite lijdt, halleluja, 
      eens kroont Gij hem met heerlijkheid, halleluja, 
      Halleluja, halleluja, halleluja. 
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de gemeente gaat zitten 

inleiding, stilte, inkeergebed 

inkeerlied   God mag weten wie de mens is                                                                

!  

3  God mag weten  
 wat de zin is  
 die wij samen niet verstaan,  
 van ons godgeklaagde lijden  
 en de pijn door ons gedaan. 
 refrein 

4  God mag weten  
     hoeveel jaren  
     en hoever ik nog moet gaan  
     voor in mij het licht zal breken  
     alle spiegels, alle waan. 
 refrein 

inleiding op lezingen en overdenking 
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lezing De echte vreugde 
Broeder Leonardus heeft verteld dat de zalige Franciscus  
bij Maria ter Engelen eens broeder Leo riep en zei:  
Broeder Leo, schrijf op.  
Deze antwoordde: ik sta klaar.  
Schrijf op, zie hij, wat de echte vreugde is.  
Er komt een bode die vertelt dat alle professoren van Parijs  
tot de orde zijn toegetreden.  
Schrijf op: dat is de echte vreugde niet.  
Ook alle prelaten van over de Alpen,aartsbisschoppen en bisschoppen;  
ook de koning van Frankrijk en de koning van Engeland.  
Schrijf op: dat is de echte vreugde niet.  
Ook vertelt hij dat mijn broeders naar de ongelovigen zijn gegaan  
en hen allen tot het geloof bekeerd hebben  
en ook dat ik zo'n grote genade van God heb gekregen  
dat ik zieken genees en veel wonderen doe.  
Ik zeg je dat in dit alles de echte vreugde niet is.  
Wat is de echte vreugde dan wel?  
Ik kom terug uit Perugia en midden in de nacht kom ik hier aan.  
Het is winter en zo modderig en koud,  
dat de ijspegels onder aan mijn habijt hangen.  
De hele tijd slaan ze tegen mijn benen en het bloed komt uit de wonden.  
En door en door koud en vol modder en ijs kom ik aan de poort.  
En nadat ik een hele tijd heb staan kloppen en roepen,  
komt er een broeder die vraagt: wie is daar?  
Ik antwoord: broeder Franciscus.  
En hij zegt: Ga weg! Dit is geen tijd om aan te komen! Je komt er niet in.  
En als ik blijf aanhouden, en hij antwoordt dan:  
ga weg, je bent maar een eenvoudig en ongeletterd man.  
Je komt er bij ons beslist niet in.  
Wij zijn al zo talrijk en van zo'n niveau  
dat wij jou niet nodig hebben.  
En ik blijf aan de poort staan en zeg:  
ter liefde Gods, wilt u mij deze nacht opnemen  
En hij antwoordt dan: dat doe ik niet.  
Ga naar het huis van de Kruisdragers en vraag het dáár maar.  
Als ik dan mijn geduld bewaar en me niet opwind,  
ik zeg je dat daarin de echte vreugde is en de echte deugd  
en het heil van de ziel. 
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kort orgelspel, Erasmus Kindermann, Preambulum in C 

lezing Matteus 6, 24c-34a 
Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.   
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult 
eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het 
leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?  Kijk naar 
de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen 
voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet 
meer waard dan zij?  Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar 
één el aan zijn levensduur toevoegen?  En wat maken jullie je zorgen 
over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze 
werken niet en weven niet.  Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister 
niet gekleed als een van hen.  Als God het groen dat vandaag nog op het veld 
staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met 
hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?  Vraag je 
dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: 
“Waarmee zullen we ons kleden?” –  dat zijn allemaal dingen die de 
heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig 
hebben.  Zoek liever eerst het koninkrijk van God en 
zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven 
worden.  Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van 
morgen zorgt wel voor zichzelf. 
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lied  Wees niet bezorgd  
tekst M. Weemaes 
melodie oude liedboek 387 

!  
 Wees niet bezorgd heeft Hij gezegd  

leer van de vogels hoe het moet.  
Geen voorraadschuur dient aangelegd,  
gij wordt uit ’s Heren hand gevoed.  
 
Veel meer dan vogels zijt gij waard,  
met tobben groeit uw wiekslag niet.  
Als God zijn kleine vogels spaart,  
wat doet Hij dan voor mensen niet.  
 
Zie naar de bloemen op het veld,  
geen mantel van een weefgetouw,  
veelkleurig wordt door hen verteld  
hoe God aandachtig is en trouw.  
 
God weet wel wat onmisbaar is,  
al wie op zoek blijft naar zijn Rijk  
krijgt spijs en troost voor elk gemis.  
Wie klein en arm is maakt Hij rijk. 

overdenking 
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muziek  Robert Schumann, Nicht schnell - Mit aüszerst starker Empfindung. 

voorbeden, afgewisseld met 

!  

stilte voor eigen gedachten of gebed 

gezamenlijk,  
    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 het kwade. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 

mededelingen en open tijd 
de bloemen uit deze viering worden gebracht naar mevr. H.C.van Schaik. 

gelegenheid tot vragen 

!8



collecten: Thema  Gemeente en anderen 

.   eerste collecte; Eigen jeugdwerk      
    Het Jeugdwerk van Vrijburg in al zijn aspecten verdient ons aller steun. 
    Rekening: NL 33 INGB 0000 0362 86  o.v.v. Jeugdwerk, Amsterdam 

.   tweede collecte: gemeente 

 orgelspel  tijdens de collecten, Samuel Scheidt, Variaties over ‘Wehe, 
Windgen, Wehe’. 

slotlied  978 Aan U behoort, o Heer der heren

!  
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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. 

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. 

afscheid en zegen 

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. 

orgelspel  Girolamo Frescobaldi, Bergamasca 

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

mededelingen:  

Zondag 6 maart 2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds.Jessa van der Vaart. 

Zaterdag  5 maart om 10.00 – 12.30 uur, cursus over Psalmen, door Erik 
Visser 

Donderdag 17 maart, 12.30 uur de maandelijkse lunch van de diaconie in de 
Moddermanzaal. 
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Donderdag 17 maart, 16.30 uur in de Moddermanzaal: Jaarvergadering VVP-
Noord-Holland. 

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

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 bent u van harte welkom om 
hen te bellen.  

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Zie ook www.vrijburg.nl. U kunt onze e-
mail nieuwsbrief aanvragen via deze website.  
U kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten 
in onze LinkedIn groep.
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