
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 12 juni 2016 

Thema: Waar zijn we in Godsnaam mee bezig? 

 

voorganger: ds. Tjaard Barnard 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Echofantasie in a 

. 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 Psalm 65: 1 en 2      tekst, W.Barnard 
           melodie 1545 

!  

2.   Zalig wie door U uitverkoren  
mag wonen in uw hof,  
hoezeer hij door zijn schuld verloren  
terneerlag in het stof.  
Wij worden door U begenadigd  
die heilig zijt en goed.  
Gij die ons in uw huis verzadigt  
met alle overvloed. 

. de gemeente gaat zitten 



. Inleiding tot de dienst 

. gebed 

. lied 281: 1, 2, 3 en 6     tekst, Sytze de Vries 
         mel: B.L.Selby 

!  

2.   Wanneer het donker ons verrast,  
houd ons dan in uw goedheid vast:  
Kyrie eleison! 

3.   Verschijn ons als de dageraad,  
Gij, zon die ons te wachten staat:  
Kyrie eleison! 

6.   De zon straalt van uw aangezicht  
en zet ons leven in uw licht.  
Amen. Halleluja!  

. lezing Jesaja 58: 1-8 



. lied 967: 1, 2, 6 en 7       tekst vert. Ad den Beste 
            mel: 1566 

!  

2.   Als boze dromen ons belagen,  
wij eenzaam vechten met onszelf,  
laat niet de nacht dan angst 
aanjagen,  
niet een verleden dat ons knelt. 

6. Laat ons zo uw heerlijkheid  
zien in deze donkere tijd,  
opdat wij nu en voortaan  
trouw U ter beschikking staan.  
Erbarm u, Heer. 

7.    
Alle eer en macht en kracht  
worde, Heer, U toegebracht;  
heel de mensheid stemme saam  
in de drieklank van uw naam.  
Erbarm u, Heer. 

. 2de lezing Hebreeën 10: 23-25 



. lied 802: 1, 2, 5 en 6       tekst, Jan Wit 
                                  mel: Wim ter Burg  
    

!  

2.   Door de wereld gaat een stoet  
die de ban brak van het bloed.  
Die bij wat op aarde leeft  
nu geen burgerrecht meer heeft. 

5   Velen, die de moed begaf,  

6. Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:  
‘Breek uw tent op, ga op reis  
naar het land dat Ik u wijs.’ 

blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 



. overdenking 

. orgelspel Johann Caspar Ferdinand Fischer, Toccata Thalia ‘de vrolijke’. 

. 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 Armoede 

.   eerste collecte, Stichting Weekje Weg. Weekje Weg is een project voor 
mensen met een kleine portemonnee. 
St.Weekje Weg biedt gemeenten mogelijkheden om gezinnen die langdurig 
van een minimumuitkering moeten rondkomen een weekje op vakantie te 
laten gaan met het doel hen uit de sleur van hun situatie te halen en hun 
sociaal isolement te doorbreken.  
De deelnemers betalen een relatief geringe eigen bijdrage. De vakanties 
vinden in principe plaats in alle schoolvakantieweken. 
Rekening: NL 80 INGB 0000 0082 80 Stichting Weekje Weg in Vierhouten. 

. tweede collecte, gemeente 

. orgelspel tijdens de collecten,  Domenico Cimarosa, Sonate in G 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar Mevr. G.Boelaers 



. slotlied 801: 1, 2, 5 en 6      vert: J.W.Schulte Noordhold. 
          mel: John Stainer 

!  

2.   Liederen zingend vol 
vertrouwen  
tot zij in het eeuwig licht  
in elk ander mens aanschouwen 
’t lichten van Gods aangezicht  

6.   Eén van hart en één van zinnen,  
één in onze aardse strijd,  
in ons hemels overwinnen,  
één in tijd en eeuwigheid. 

5.   Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht,  
door één Geest tesaam verbonden,  
naar de kust waar God ons wacht. 

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



. Antwoordlied 978: 4      tekst Jan Wit 
          mel:1560   

!  

. orgelspel Johann Pachelbel, Fuga in F 

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

Zondag 19 juni  2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. Afscheid van Dik 
Mook. Voorgangers, ds Jessa van der Vaart, Dik Mook en ds Joep de Valk. 
Medewerking door de cantorij o.l.v. Tristan Knelange 

Dinsdag 14 juni om 19.45 uur, mindfulness. 

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



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.kerkdienstgemist.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 ds. Japke van Malde (071-5142807) 
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt 
u hen bellen. 

http://www.kerkdienst

