
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 5 juni 2016  
intrede ds Japke van Malde 

voorgangers:  ds Jessa van der Vaart en ds Japke van Malde  
organist:   Erik Visser 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Tristan Knelange 



Orde van de dienst 

. orgelspel , Girolamo Frescobaldi, Variaties over de Follia 

. 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  “Vrede voor jou, hierheen gekomen”  

1: allen

!  

  2: cantorij 
Niemand komt hier vrij van het kwa-
de, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit.  
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen een te klein, 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar 
tot ooit en overal 
wij leven van elkaar.  

3: allen 
    Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, 
    Jij die de wereld verder draagt: 
    Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
    help ons te zien wat ieder vraagt, 
    tijd om te leven, kans om te zijn: 
    een plek om nu en ooit 
    gezien, aanvaard te zijn.  

de gemeente gaat zitten 



. gebed 

. lied   117d ‘Laudate omnes gentes’ (1x cantorij, 2x allen) 

!  

. intrede – inleidend woord  

. opdracht  

Wij gaan nu over tot de verbintenis van de nieuwe predikant.  
Haar naam luidt: Japke van Malde 

Van de predikant wordt, zoals van ieder die actief is in een geloofsgemeen-
schap, gevraagd:  
toewijding en liefde 
inzicht en fantasie 
openheid en inspiratie 

De predikant heeft, samen met de geloofsgemeenschap,  
de volgende opdracht: 
de geestelijke vorming en bewustwording van mensen; 
de aandachtige zorg voor de individuele mens;  
de ontwikkeling van een beleid passend bij deze geloofsgemeenschap  
en bij deze tijd. 



En ook de uitleg en de toepassing van het evangelie; 
de dialoog met andere geloofsgemeenschappen; 
de praktische hulpverlening in nood. 

. gelofte 

Japke, wil jij nu opstaan en voor God en allen die hier zijn samengekomen 
antwoord geven op de volgende vragen: 

Ben je bereid de verantwoordelijkheid op je te nemen voor het werk van  
predikant met als bijzondere opdracht de geestelijke vorming van en  
pastorale zorg voor de kinderen, ouders en jongvolwassenen die zich ver-
bonden weten met deze gemeente? 

Beloof je dit werk naar beste weten te verrichten? 

Beloof je geheim te houden wat je in vertrouwen wordt medegedeeld? 

Wat is daarop je antwoord?  

. verwelkoming 

En u allen die hier samen zijn, wilt u nu opstaan en de volgende vraag be-
antwoorden: 
Belooft u Japke van Malde te omringen met uw medeleven en met haar mee 
te werken in onze dienst aan God en de wereld? 
Wat is daarop uw antwoord? 
A: Ja, dat beloven wij!  

.   zegenbede 



. lied:      
                                          tekst: Huub Oosterhuis

!  

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,  
 die het gewaagd heeft onze hand te vragen: 
 die ons uit angst en doem heeft weggetild 
 en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
 Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
 vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.  



3. Van U is deze wereld, deze tijd.  
 Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
 Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
 Uw woord de bron waaruit wij willen drinken.  
 Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –  
 dat wij niet in vertwijfeling verzinken.   

. verhaal voor de kinderen  

de kinderen gaan naar hun eigen ruimte 

. inleiding op de schriftlezingen  

Deut 5: 16 (NBG) 
Eer uw vader en uw moeder  
zoals de HERE uw God u geboden heeft,  
opdat uw dagen verlengd worden  
en het u wél ga in het land, dat de HERE, uw God u geeft.    

Leviticus 19: 3 (SV)  
Ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen, en Mijn sabbatten houden;  
Ik ben de HEERE, uw God! 

Uit de Jeruzalemse Talmoed: 
Wat is “vrees”? Dat hij (de zoon) niet gaat zitten op zijn plaats (van de va-
der) en niet spreekt in zijn plaats en zijn woorden niet tegenspreekt (in het 
openbaar). 
Wat is “eer”? Dat hij hem te eten en te drinken geeft, kleding, bedekking en 
schoenen en dat hij hem naar binnen en naar buiten brengt (d.w.z. hem helpt 
zich te verplaatsen, maar ook: hem zal begraven).  



. lied      

!  

2 
Bemint uw Heer te allen tijd, 
dient Hem met alles wat gij zijt, 
aanbidt Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 

3 
Biedt uw naaste de helpende hand, 
spijzigt de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste ge-
lijk; 
doet dit, en gij zult leven. 

4 
De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 



. tweede lezing  
Rasji (joods geleerde) in een commentaar op Lev. 19: 3: 
Het houden van sabbat is direct na het vrezen van de vader gezet om duide-
lijk te maken: Ook al heb ik je op het hart gebonden vader en moeder te vre-
zen, als hij (je vader) tegen je zou zeggen: “Ontwijd de sabbat”, luister dan 
niet naar hem; en hetzelfde geldt voor de andere geboden. 

Lucas 2: 41-51  
Elk jaar gingen Jozef en Maria naar Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te 
vieren. Op een keer ging Jezus met zijn ouders mee. Hij was toen twaalf jaar. 
Na het feest gingen Jozef en Maria naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem, 
zonder dat zijn ouders dat wisten. Ze dachten dat hun zoon met familie of 
vrienden meeliep. Pas ’s avonds gingen ze hem zoeken. Maar ze konden hem 
nergens vinden. Toen gingen Jozef en Maria terug naar Jeruzalem, 
om Jezus daar te zoeken. 
Jozef en Maria vonden Jezus na drie dagen. Hij zat in de tempel bij de lera-
ren die daar waren. Hij luisterde naar hen en stelde vragen. Iedereen die hem 
hoorde praten, was verbaasd. Want hij zei heel verstandige dingen. 
Toen zijn ouders Jezus vonden, waren ze onder de indruk. Maria zei: ‘Jon-
gen, waarom heb je dat gedaan? Je vader en ik waren ongerust. We hebben je 
overal gezocht.’ Jezus antwoordde: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Ik 
moet doen wat mijn Vader bepaald heeft. Dat weten jullie 
toch?’ Maar Jozef en Maria begrepen niet wat hij bedoelde. 
Toen ging Jezus met zijn ouders mee terug naar Nazaret, en hij was hun ge-
hoorzaam. Toch bleef zijn moeder nadenken over alles wat er gebeurd was. 

Lucas 14: 26 
‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kin-
deren en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leer-
ling zijn’ 



. lied    lied 845 “Tijd van leven” 
    tekst: Huub Oosterhuis, melodie Henri Heuvelmans 
          1:allen 

!  

2: cantorij  
Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 

                                                     
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid.  



3: allen 
Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud.  

. overdenking 

. lied    158b Een schoot van ontferming (2x) 

!  



. 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. 

. cantorij zingt  ‘Notre père’ van M. Duruflé 

.   collecten, Thema Armoede 

.   eerste collecte, de Medicijnpot      
Stichting De Medicijnpot is een initiatief van de Binnenstadskerken in Am-
sterdam en maatschappelijke organisaties. Zij zorgen dat mensen zonder pa-
pieren en zonder verzekering medicijnen krijgen die ze nodig hebben maar 
niet kunnen betalen. Het verstrekken van de medicijnen gaat altijd via een 
arts. De apotheek kan de rekening dan declareren bij de Medicijnpot.  
Rekening: NL 80 TRIO 0390 4859 69 t.n.v de Medicijnpot Amsterdam 

. tweede collecte: diaconie 

.   muziek tijdens de collecten; Johann Sebastian Bach, Sinfonia in F 

.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Japke van Malde 

de gemeente gaat staan  



. slotlied    lied 419 ‘Wonen, overal nergens thuis’  
                                                      tekst: Huub Oosterhuis,  
                                                                                      melodie: Suze Naanje 

!  

2 
Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en 
waan 
wagen en winnen en verder gaan 
mensen veel geluk. 

3 
Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 
stijgende sterren de lach van de 
maan 
mensen die dromend een stem ver-
staan 
mensen veel geluk.  

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

. orgelspel, François Couperin. Deo Gratias 

de gemeente gaat zitten         



. toespraak van de voorzitter  

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken en  
ds Japke van Malde te feliciteren. 

******************************************************** 
. Mededelingen:  

Zondag 12 juni, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger,ds Tjaard Barnard. 

Donderdag 9 juni, 20.00 uur, Algemene ledenvergadering. 

Zondag 19 juni, kerkdienst in Vrijburg, (10.30 uur) en de creatieve af-
scheidsceremonie van Dik Mook die ongeveer om 16.00 uur is afgelopen. 
Als u de hele dag komt, graag even opgeven i.v.m. de catering (tel: 
020-6714277.) 

Donderdag 16 juni, de maandelijkse lunch van de Diaconie om 12.30 uur. 

Dinsdag 14 en 28 juni, om 19.45 uur, Mindfulness.     
               
    
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 Japke van Malde (071 5142807). Wilt u 
een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen. 
               Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap,ge-
vormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraag-
zaamheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof 
zijn belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen, 
gemeenteavonden en overige activiteiten.


