
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 6 maart 2016  

voorganger:  ds Jessa van der Vaart 
organist:   Erik Visser 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Tristan Knelange 



Orde van de dienst 

. orgelspel  Jan Pieterszoon Sweelinck, Psalm 23 

. 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  psalm 91a ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’  

!  

2.  Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen be-
ven, 
geen ziekte waar een mens van 
breekt. 
lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek.  

3.  Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, - 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrou-
wen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen.  

de gemeente gaat zitten 



. gebed 

. lied :

!  

2 
Laten wij dan bidden 
in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede 
ons bewaren zal, 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan, 

3 
want de aarde vraagt ons 
om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons 
op de adem Gods. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 

. inleiding op de schriftlezingen 



. eerste lezing  psalm 23  

. lied   psalm 23b: 1, 3 en 4 

!  

3.  De Heer is mijn herder!  
Al dreigt ook het graf  
geen kwaad zal ik vrezen,  
Gij zult bij mij wezen;  
o Heer, mij vertroosten  
uw stok en uw staf! 

4.  De Heer is mijn herder!  
In ’t hart der woestijn  
verkwikken en laven  
zijn hemelse gaven;  
Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn.  

. tweede lezing  Johannes 6, 1-15 

. lied    390 ‘Het brood in de aarde gevonden’  



1: cantorij  

!  

2: allen 
Het brood van oorlog en vrede, 
dat dagelijks eendere brood, 
het vreemde brood van de liefde, 
het stenen brood van de dood.  

3: cantorij 
Het brood dat wij duur verdienen, 
ons lichaam, ons geld, ons goed, 
het brood van ons samen leven, 
die schamele overvloed. 

4: allen 
Dat brood dat wij moeten eten 
om niet verloren te gaan. 
Wij delen het met elkander 
ons hele mensenbestaan. 

5: allen 
Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
U zelf aan ons uit voorgoed,  
een mens om nooit te vergeten, 
een God van vlees en bloed.  

. overdenking 



. lied   546 ‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’ 
    1, 2 en 4 

1: cantorij            tekst, W.Barnard 
            mel,   W.Vogel 
  

!  

2: allen 
Jeruzalem, verheug u in de vrijheid, 
stad van de Heer, die zeer te loven is! 
Wij heffen ’t hoofd omhoog, o Sion, gij zijt 
ons aller moeder, stad die boven is.  

4: allen 
Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden, 
in heel de wereld overvloed van brood. 
Zo zal het zijn aan het einde van de tijden, 
de dageraad van God is rozerood.  



 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, Vreemdelingen 

.   eerste collecte : Inloophuis Makom. 

Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen 
een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er 
is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt 
Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid te 
(re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week worden deelgenomen 
aan de Kunstsuite. 
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.   
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep Amster-
dam o.v.v. Makom 

. tweede collecte:  gemeente 

.   muziek tijdens de collecten, 
    De cantorij zingt ‘Ubi caritas, Deus ibi est’  

.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. A.R. van de Meer- 
    Eleveld,   Amstelveen. 



. slotlied

!  

2 
Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 

3 
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

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

. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck,  “Nun freud euch, lieben Christen           
 G’mein”. 



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

.   Mededelingen:  

Zondag 13 maart 2016  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger,mevr. ds. S.Ten Heuw. 

Dinsdag 8 maart om 19.45 uur in de van Hillekamer; Mindfulness ,o.l.v. Joep 
de Valk en Annemieke van der Veen. 

Donderdag 17 maart om 12.30 uur, de maandelijkse lunch van de diaconie. 
Eveneens op  donderdag 17 maart, om 16.30 uur, Jaarvergadering van de 
VVP.Noord-Holland. 

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 (06-44886013). Wilt u een ge-
sprek 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.


