
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 17 april 2016 

!  

voorganger: ds. Henri Frölich 
organist: Henk Geurtsen 



Orde van de dienst 

. orgelspel 

. 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 215 vers 1,2,5 en 7                          tekst :J.Keble 
                                                                                                        mel: S.Webbe 

!  

2.  Rondom wie bidden dag aan dag  
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag,  
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,  
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

5.  Houd dan de hemel in het oog,  
maar hef uw hart niet al te hoog;  
op aarde hier, op aarde thans  
ziet gij een bovenaardse glans. 
                                                                                                                             
7. Maak in uw liefde ons, Heer,bereid  
voor licht en vrede in eeuwigheid!  
En dat ons leven iedere dag  
als ons gebed U loven mag. 

. de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. lied 605 vers 1,2,3,4 en 5      tekst, I.Lievaart 
          mel:   W.Vogel 
  

!  

2. De toekomst is al gaande,  
schept doorgang door de vloed,  
dwars door het ongebaande  
een pad dat voortgaan doet. 

3. De toekomst is al gaande,  
een bron in de woestijn  
zingt tegen het vergaan in:  
de dood zal niet meer zijn. 

4. De toekomst is al gaande,  
verborgen en gezien,  
een stem die te verstaan is,  
een God die draagt en dient. 

5. De toekomst houdt ons gaande,  
voert ondanks tegenstand  
ons uit het doods bestaande  
naar nieuw, bewoonbaar land. 

. lezing: Handelingen hoofdstuk 18 vers 23 tot en met hoofdstuk 19 vers 7 



. lied 686 vers 1,2 en 3      tekst, H.Oosterhuis 
          mel:   B.Huijbers 

 

2. Wij zijn in Hem gedoopt  
Hij zalft ons met zijn vuur.  
Hij is een bron van hoop  
in alle dorst en duur.  
Wie weet vanwaar Hij komt  
wie wordt zijn licht gewaar?  
Hij opent ons de mond  
en schenkt ons aan elkaar. 

3.  De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God  
dat Hij ons in de Zoon  
doet opstaan uit de dood.  
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt,  
kom Schepper Geest, voltooi  
wat Gij begonnen zijt.  



. 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 
Actie ondersteunt daarmee lokale organisaties in het buitenland, die 
opkomen voor werkende kinderen, straatkinderen, seksueel uitgebuite 
kinderen, gehandicapte kinderen, en kinderen die in gevangenissen of in 
oorlogssituaties leven of in samenlevingen met aids. We steunen met name 
kleinschalige projecten, 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 worden gebracht naar Dhr. J. Wiersma. 



. slotlied 657 vers 1, 2 en 4       tekst, S. de Vries 
           mel: Wales, 1865 

!  

2.Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op and’re lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
het lied van Uw verlangen  
heeft mij aan ’t licht getild. 

4. Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest. 

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



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

. Mededelingen:  

.   Zondag 24 april 2016, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur 
    Voorganger; Dik Mook 

.   Donderdag 21 april om 12.30 uur, de maandelijkse lunch van de diaconie 
     
.   Dinsdag 19 april om 19.45- 21.00 uur, Mindfulness o.l.v. Joep de Valk en                    
Annemieke v.d.Veen 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd 
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.  
Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid  
zijn onze uitgangspunten Deze staan als vanzelfsprekend aan de basis van al 
onze activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, gesprekskringen, onderlinge 
hulp en steun, reizen en uitjes. 
Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke 
geloofsontwikkeling.  Ook jongeren hebben hun eigen plaats van 
ontmoeting, eigen programma’s en een vrije inloop in de kelderruimte. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienst gemist.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

