
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 17 juli 2016 

voorganger: ds. Annegien Ochtman-de Boer 
organist: Erik Visser 
lectrix   : Carolien Morée 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in a 

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars  

. allen gaan staan 

. Lichtlied  

!  
  
  
. 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 280, alle coupletten.     tekst S.de Vries 
           mel: W.Vogel 

!  

2.  Dit huis van hout en steen, dat 
lang  
de stormen heeft doorstaan,  
waar nog de wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan, 

3.   dit huis, dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn,  
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 

4.   Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar de hemel open gaat,  
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar  Gij U vinden laat? 
5.   Onthul ons dan uw aangezicht,  

uw naam, die mét ons gaat  
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad. 

6.   Onthul ons dan uw aangezicht,  
uw naam, die mét ons gaat  
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad. 

7.   Dit huis slijt mét ons aan de 
tijd,  
maar blijven zal de kracht  
die wie hier schuilen verder leidt  
tot alles is volbracht. 

 

. allen gaan zitten 

. gebed 



. lied 793        tekst A.Troost 
         mel: John Zundel 

!  

2.   Bron van liefde, licht en leven,  
zon die hartverwarmend schijnt,  
woord van hogerhand gegeven,  
trouw en teder tot het eind –  
al zou ons een vijand haten,  
al gaat zelfs de liefste heen,  
liefde zal ons nooit verlaten:  
Gij laat ons geen dag alleen. 

3.   Bron van liefde, licht en leven,  
laat uw vreugde in ons zijn;  
is de blijdschap weggebleven,  
liefde maakt van water wijn.  
Dat wij dan elkaar beminnen  
zó dat zelfs de dood niet scheidt;  
niets kan liefde overwinnen –  
liefde heeft de eeuwigheid. 

. lezing Lucas 10: 25-37 



. stilte 

. lied 568a (viermaal) 

!  

. overdenking 

. pianospel, Wolfgang Amadeus Mozart. Menuett in D  

. lied 568a (viermaal) zie boven. 

. 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  Europa en de Wereld 

.   eerste collecte; VluchtelingenWerk  Amstel tot Zaan   
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en 
vluchtelingen in de hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige 
asielprocedure en helpt vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw bestaan. 
Bij het vinden van huisvesting, het leren van Nederlands, het (bij)scholen, 
het opdoen van contacten en het vinden van werk. 
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93  t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk 
Amstel tot Zaan 

. tweede collecte; gemeente 

. orgelspel tijdens de collecten, Johann Caspar Ferdinand Fischer,                     
Preludium en fuga in F 

. mededelingen en 'open tijd' 

.   de bloemen worden gebracht naar Henk Vermaas 

. allen gaan staan 

. slotlied 423:1,2        tekst S.de Vries 
            mel:C.Winter   

!  



2.   Voor wie ons lief zijn vragen wij God:  
    ga met uw licht vóór hen uit!  
    Al onze vrienden wensen wij vrede:  
    ga met God!  
    Vaya con Dios en à Dieu! 

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: 

  lied 423: 3 (zie boven) 

3.  Nu wij uiteengaan vragen wij God:  
   ga met uw licht voor ons uit!  
   Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:  
   ga met God!  
   Vaya con Dios en à Dieu! 

. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, More palatino  

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

. Mededelingen:  

   Zondag 24 juli  2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
   Voorganger: ds F. Kruyne 

- In juli is er geen 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.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.kerkdienstgemist.nl

