
 

‘en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid’ 
2 Korintiërs 3 vers 17b 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 

zondag 8 mei 2016 

voorganger: ds. Juup van Werkhoven 
organist: Simon van Vulpen  



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 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’     
             vertaling: A.Govaart 
            mel: Keltische volksmel.
  

!  

2.  Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

3.  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

. de gemeente gaat zitten 

. gebed 



.  lied 103c ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ vers 1, 2 en 3 
           tekst: H.F.Lyte 
           mel:J.Goss 

!  

2.  Loof Hem als uw vaderen 
deden,  
eigen u zijn liefde toe,  
want Hij bergt u in zijn vrede,  
zegenend wordt Hij niet moe.  
Loof uw Vader, loof uw Vader,  
tot uw laatste adem toe. 

3.  Ja, Hij spaart ons en Hij redt 
ons, 
Hij kent onze broze kracht.  
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons  
van de boze en zijn macht.  
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,  
die het licht is in de nacht. 

.  lezing Deuteronomium 4, 32-40 



. lied 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ vers 1, 2, 3 en 4 
             tekst; W.Barnard 
                        mel; F.Mehrtens 

!  

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

3.  Een lied van uw verwondering  
dat nóg 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 heilige tekens te verstaan. 

. 2de lezing Johannes 14, 15-21 



.   Lied : 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’ 
                      tekst, JW Schulte Noordholt
                                                  mel, Telemann 

!  

2.  Al is Hij opgenomen,  
houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen,  
zoals Hij van ons ging.  
Wij leven van vertrouwen,  
dat wij zijn majesteit  
van oog tot oog aanschouwen  
in alle eeuwigheid. 

. overdenking 

. orgelspel  



.   Lied  709 ‘Nooit lichter ving de lente aan’ 
          tekst; A.den Besten 
               mel; W.Vogel 

!  

2.  De winter leek voorgoed voorbij  
en vóór ons lag de volle zomer;  
de macht was eindelijk aan de 
dromer,  
de nieuwe mens, zo droomden wij,  
verbrak de slavernij. 

3.  Maar winters werd het in dit 
land; 
’t is kil rondom en in ons midden,  
in onze mond verstart het bidden,  
doodskou gaat uit van onze hand  
naar mens en dier en plant. 

4.  O God, wat zijn wij dwaas 
geweest,  
dat we aan de vrijheid zó 
gewenden,  
dat wij de vijand niet herkenden,  
in opstand tegen U, het meest  
in eigen hart en geest. 

5.  Vergeef het ons! Raak ons weer 
aan  
met levensadem, lentetijding,  
en doe met krachten ter bevrijding  
ons hier in Christus’ vrijheid staan.  
God, laat ons niet vergaan! 



. voorbeden, stilte, OnzeVader 

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, Stad en de naaste  

.   eerste collecte: Drugspastoraat Amsterdam    
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te 
behouden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en 
maatschappelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door 
druggebruikers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via 
inloopruimten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met 
vrije inloop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost. 
Bezoekwerk in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en 
gevangenissen. Speciale aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het 
drugspastoraat kunnen ook begrafenissen verzorgd worden voor hen die 
geheel alleen zijn.                                                                                                 
Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v. Stichting Drugspastoraat 
Amsterdam 

. tweede collecte; diaconie 

. orgelspel tijdens de collecten 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar mevr. H.Douw, Amstelveen. 
    



.   slotlied 1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’
       tekst; F. Kaan vert;A.Govaert
          mel; Ierland

!  

2.  Geef vrede door van hand tot 
hand  
met liefde, onze redding;  
wees vriendelijk in woord en daad  
bewogen om Gods schepping. 

3.  Geef vrede door van hand tot 
hand,  
als brood om uit te delen;  
kijk ieder mens met warmte aan,  
zo kunnen breuken helen. 

4.  De sterke, zachte hand zij dank,  
die meer dan troost kan geven:  
als woorden stokken, spreekt de 
hand  
in vriendschap, steun en zegen. 

5.  Geef Christus door van hand tot 
hand,  
zijn liefde schenkt ons leven.  
Geef vrede door, geef haar een 
kans: 
een schat om uit te delen. 

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

. orgelspel  



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

. Mededelingen:  

Zondag 15 mei  2016 Pinksterdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds Jessa van der Vaart 

Donderdag 18 mei om 12.30 uur, de maandelijkse lunch van de diaconie. 

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

