
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 15 mei Pinksteren 

voorganger:    ds Jessa van der Vaart 
organist:       Erik Visser  
pianist:           Simon van Vulpen 
cantorij o.l.v. Tristan Knelange 



Orde van de dienst 

. orgelspel , Johann Sebastian Bach, Preludium en Fuga in c 

. 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  

!  

1: cantorij 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 

2: allen 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 

3: cantorij 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 

4: allen 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 

       de gemeente gaat zitten 
. gebed 



. lied  

!  

2 
O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 

3 
In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kindren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 

. inleiding op de schriftlezingen 



. eerste lezing  Genesis 11, 1-9 

. lied 

!  

1: cantorij 
De waarheid is het huis waarin wij wonen. 
Wij zijn er vrij, wij gaan er in en uit. 
Wij zijn geen slaven meer, maar wij zijn zonen. 
Het woord heeft ons gezegd wat dat beduidt.  

2: allen 
Dingend naar taal en talend naar de dingen, 
wordt alles onverborgen en vertrouwd. 
Het samen spreken van de stervelingen 
heeft op de aarde een verblijf gebouwd.  

3: cantorij 
De ware zoon is wezenlijk gestorven 
en leeft in wezen. Alwie naar hem hoort 
heeft Hij het leven uit de dood verworven, 
de volle zeggenschap, het vrije woord.  

4: allen 
’t Is toevertrouwd aan sterfelijke monden, 
ijler dan ijl, de adem spreekt ervan 



om in de tijd het blijvende te gronden, 
het huis waarin de mensheid wonen kan.  

. tweede lezing  Handelingen 2, 1-13 

. lied      

!  

2 
Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
3 

Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

. overdenking 



. lied 

1: cantorij 

!  

2: allen 
Uw overdaad van adem stuwt 
het water voort met macht, 
wat God wil bouwen wordt op-
nieuw 
tot stand gebracht. 

3: cantorij 
Wat God wil bouwen is gezaaid 
en door de dood gegaan 
en dat zal kiemen waar Gij waait, 
als levend graan. 

4: allen 
Geweldige, Gij vult dit huis 
en slaat de tongen los, 
Gij maakt ons vurig dat het bruist 
als jonge most. 

5: cantorij 
Gedrevene, uw teugel breekt 
geliefde banden stuk 
en al wat onontbeerlijk leek 
wordt ons ontrukt. 

6: allen 
Wie zal verduren wat U drijft 
en wie begeert uw lust: 
Gij wakkert aan en gaat te lijf 
en kent geen rust. 

7: allen 
Gij, die niet te bedaren zijt, 
laat ons toch tot de oogst, 
o storm van vuur en tederheid 
niet ongetroost! 



. 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. 

. de cantorij zingt:  Notre Père van Maurice Druflé 

.   collecten, Thema:  Stad en de naaste 
  
.   eerste collecte: Stichting Exodus     
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineer-
den in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te 
stappen.  
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen ver-
spreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. 
Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van 
(ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt 
het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks 
te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis. 
Rekening NL 68 INGB 0004 324 414  t.n.v. Stichting Exodus Nederland 
Leiden 

. tweede collecte: gemeente 

.   muziek tijdens de collecten,  door Simon van Vulpen.  

.   mededelingen en open tijd 
    De bloemen uit de dienst worden gebracht naar mevr. E.Meijer, 
   Amsterdam ,  Torendaal. 

http://www.exodus.nl/okd


. slotlied  

!  



2 
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

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

. orgelspel , Johann Sebastian Bach. “Komm Gott Schöpfer, Heiliger Geist” 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. Vandaag 
wordt er ook een barbecue georganiseerd. U bent Welkom. 
******************************************************** 

. Mededelingen:  

Zondag 22 mei 2016  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, Dik Mook. Na de dienst wordt er in de Moddermanzaal een  
tentoonstelling geopend met werk van Madina en Sabina Mezhidova. 

Donderdag 19 mei, om 12.30 uur, de maandelijkse lunch van de diaconie. 

Zaterdag 4 juni om 19.30 uur,concert door de cantorij van Vrijburg 

Donderdag 9 juni om 20.00 uur, Algemene ledenvergaderingen. 



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.


