
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 7 augustus 2016 
    

  

voorganger: ds. E. van der Kaaij 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in d 

. 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  

.   lied psalm 47, eerste couplet 

!  

. de gemeente gaat zitten 

. bemoediging 

. lied psalm 47, (zie boven)  derde couplet 

3.   Zing, zing om beurt om Hem te danken,  
ontlok de lier de schoonste klanken  
voor onze God, Hem die in luister  
de hemel dekt met wolkenduister,  
de aarde drenkt met milde regen,  
het gras doet spruiten allerwegen,  
de dieren zegent met zijn gaven  
en hoort de roep der jonge raven. 



 .   Kyriegebed 

.   lied 304         tekst, H.Jongerius 
          mel: J.Crüger  

!       

2.   Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  
luister naar Hem het woord van alzo hoge:  
houd Hem in ere! 

3.   Zing van de Geest, de adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  
houd Hem in ere! 

.   zondagsgebed 

.   lezing,  2 Kronieken 36: 14-18/ 22-23 



. lied  Psalm 43, derde couplet 

!  

. 2de lezing, Lucas 15: 11-32  

. lied  763, 1,4,5         tekst W.Barnard 
           mel: F.Mehrtens 
              

!  



4.   De hemel roept uit Halleluja,  
de aarde brengt leven tot stand,  
de bergen bezwijken van vreugde,  
de wereld wordt vaderland. 

5.    Ten dage der grote genade  
als God de gebeden beloont,  
dan zullen de volkeren weten  
dat Hij bij de mensen woont. 

. overdenking 

. lied, 538           tekst. W.Barnard 
            mel, 1545 

 !  



2.   Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
is komen uit het water  
en staan in de woestijn,  
geen god onder de goden,  
geen engel en geen dier,  
een levende, een dode,  
een mens in wind en vuur. 

3.   Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
dat is de dood aanvaarden,  
de vrede en de strijd,  
de dagen en de nachten,  
de honger en de dorst,  
de vragen en de angsten,  
de kommer en de koorts. 

4.   Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
dat is de Geest aanvaarden  
die naar het leven leidt:  
de mensen niet verlaten,  
Gods woord zijn toegedaan,  
dat is op deze aarde  
de duivel wederstaan. 

. 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; Inloophuis Makom     
Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen 
een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er 
is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt 
Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid te 



(re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week worden deelgenomen 
aan de Kunstsuite. 
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.   
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep 
Amsterdam o.v.v. Makom 

. tweede collecte; diaconie 

. orgelspel tijdens de collecten, Jan Pieterszoon Sweelinck,  
    Echo fantasie in    a 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar mevr. J.van Doesburg 

. slotlied 845.        tekst, H.Oosterhuis 
          mel:  H.Heuvelmans 

!  



2.   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.   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. 

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

. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in a 

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

Zondag 14 augustus  2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds Jessa van der Vaart (afscheidsdienst is op 28 augustus.) 

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. 

http://www.kerkdienst


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. 


