
 

Remonstranten  
Vrijzinnige Protestanten en  
Doopsgezinden 

zondag 10 april 2016  

voorgangers:  ds Ewoud Roos en ds Jessa van der Vaart 
organist:   Dick Klomp  



Orde van de dienst 

. orgelspel  

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars  
          
de gemeente gaat staan 

.   lichtlied  doe je licht aan  

!       

.  woord van welkom  
  
. bemoediging   
  



. openingslied  lied 982 “In de bloembol is de krokus”  
            tekst en mel: 
            N.A.Wakeley Sleeth 

!  

Elke stilte kent zijn zingen,  
zoekt een woord en melodie,  
ieder duister wacht een morgen  
in dat licht is alles nieuw.  
Het verleden bergt de toekomst,  
wat die brengt, je weet het niet,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God alleen herschept en ziet. 

In ons einde is de aanvang,  
in de tijd oneindigheid,  
in de twijfel ligt geloven,  
in ons leven eeuwigheid,  
in de dood het nieuwe leven,  
overwonnen alle strijd,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God alleen herkent die tijd. 



de gemeente gaat zitten 

. moment met de kinderen 

de kinderen gaan naar hun eigen ruimte 

. gebed 

. lied      

!  

2  Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw ge-
zang! 

3  Een lied van uw verwondering 
dat nòg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 

4  De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilge tekens te verstaan. 

5  Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de 
Heer. 

. schriftlezing  Genesis 1, 1-5 en 2, 4b-7 



. lied 

!  

2 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 

3 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

4 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

. schriftlezing  Johannes 20, 19-29 



. lied  620    “Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt”:  6, 7, 8, 9, 10 en 11 
                                                                         tekst Tisserant vert: Schulte Noordholt 
           mel: 17de eeuw 

!  

7  Bericht werd Thomas ook ge-
daan.  
Hij hoorde het vol twijfel aan  
dat Jezus zou zijn opgestaan.  
Halleluja. 

8 - Zie Thomas, mijn doorboorde 
zij,  
mijn handen, voeten allebei,  
en twijfel niet, geloof in Mij.  
Halleluja. 

9  De wond van spijker en van 
speer  
zag hij en twijfelde niet meer,  
maar stamelde: Mijn God en Heer.  
Halleluja. 

10   Zalig wie niet getwijfeld heeft,  
niet ziet en toch zich overgeeft,  
zijn deel is dat hij eeuwig leeft.  
Halleluja. 

11   Wij vieren 't feest van Pasen 
weer, 
en brengen alle lof en eer  
aan onze opgestane Heer.  
Halleluja. 

.  overdenking  



. orgelspel      

. 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 Jongeren 

.   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 

.   orgelspel tijdens de collecten 

.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor de organist, Dick Klomp. 

de gemeente gaat staan  



. slotlied 969  “In Christus is noch west noch oost”  
          tekst Oxenham  
          mel: A.R.Reinagle 

!  

2  Tot ieder hart, dat Hem behoort,  
met Hem gemeenschap vindt.  
De dienst aan Hem is ’t gouden koord  
dat allen samen bindt. 

3  Geliefden, sluit u dan aaneen,  
vanwaar en wie ge ook zijt;  
als kinderen om uw Vader heen  
en Christus toegewijd. 

4  Laat zuid en noord nu zijn verblijd,  
Hem prijzen west en oost.  
Aan Christus hoort de wereld wijd,  
in Hem is zij vertroost. 



. uitzending en zegen, besloten met het zingen van: 

.   lied: 425  Vervuld van uw zegen.      

           tekst Zuiderveld 
           mel: volks mel.Wales 

!  

. orgelspel  



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

. Mededelingen:  

Zondag 17 april kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger,ds H.Frölich 

Dinsdag 19 april, Mindfulness om 19.45 uur o.l.v. Annemieke v.d.Veen en 
Joep de Valk 

Donderdag 21 april om 12.30 uur, de maandelijkse lunch van de diaconie. 

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.


