
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 14 augustus 2016  

                                                               !  

voorganger:  ds Jessa van der Vaart 
organist:   Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel Tarquinio Merula, Capriccio cromatico 

. 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  lied 326 ‘Van ver, van oudsher’  
            tekst S.de Vries 
            mel: 1646 

!  

2   Dit Woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs, Het vindt 
gehoor bij mensen, onderdak.  
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.  

3   Dit Woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet,  
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet! 

4   Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht! 

5   Van ver, van oudsher aangezegd, 
een Naam, opnieuw op ons gelegd, 
een Woord, dat onze monden vult, 
een lied, dat Gods gelaat onthult. 



6 
O Woord, zo lang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
Gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 

de gemeente gaat zitten 

. gebed 

. lied ‘Dat nieuwe geestkracht ons vervult’  

!  

2. 
Dat wij niet bang voor ons bestaan 
de nieuwe wegen leren gaan 
die leiden naar een maatschappij 
van hebzucht en van oorlog vrij.  

3. 
Dat wij niet om te kopen zijn 
met geld en goed, met schone 
schijn. 
Dat God ons lange adem geeft, 
zodat zijn toekomst in ons leeft.   

. inleiding op de schriftlezingen 

. eerste lezing   Numeri 9, 15-23 



. lied   ‘Zomaar te gaan’  
                                                                                                           tekst: H. Lam, melodie: W. ter Burg 

!  

2. 
Zo maar te gaan, wordt het leven of dood? 
Altijd maar banger, 
duurt het nog langer? 
Zo maar te gaan, wordt het leven of dood? 
In de woestijn worden kinderen groot.  

3. 
Zo maar te gaan, met zijn woord als bewijs, 
altijd maar lopen, 
altijd maar hopen. 
Zo maar te gaan, met zijn woord als bewijs, 
straks wonen wij in een paradijs.  

. tweede lezing  Lukas 7, 1-10   



. lied   840: 1 en 2          tekst W.Barnard 
            mel: J.Geraedts 

!  

2. 
O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,  
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,  
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,  
wees de adem waaruit ik ontsta. 

. overdenking 

. lied 

!  



2 
God onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 

3 
Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, 
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 
om zo de toekomst tegemoet te leven 
wanneer de grote oogst te velde staat. 

4 
Ja, wij zijn allen zonen der belofte, 
kinderen van de dag die komen zal, 
als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte, 
roepend van recht en vrede overal! 

. 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  Stad en de naaste 

.   eerste collecte, De Regenboog Groep    
Dagelijks zet de Regenboog Groep zich in voor mensen met sociale proble-
men, voor dak-en thuislozen en verslaafden en voor mensen met psychiatri-
sche klachten. De vrijwilligers bieden met ondersteuning van professionals 
opvang, hulpverlening werkervaringsplaatsen en activiteiten. Via sociale 
contacten voorkomt men eenzaamheid en isolement. Men stelt mensen weer 



in staat zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan en actief deel te nemen 
aan de maatschappij. 
De Regenboog Groep is voor een belangrijk deel van haar inkomsten afhan-
kelijk van giften.  
Donaties worden besteed aan maaltijdverstrekking in de inloophuizen, de 
werving en begeleiding van buddy’s en maatjes en de preventieprojecten. 
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep Amster-
dam 

. tweede collecte: gemeente 

.   muziek tijdens de collecten: Giulio Segni, Ricercar in F 

.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Mevr. R. Michielsen. 

. slotlied  

!  

2   Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw ge-
zang! 

3   Een lied van uw verwondering 
dat nòg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 



4   De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilge tekens te verstaan. 

5   Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de 
Heer. 

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

. orgelspel Georg Böhm, Preludium en fuga in a 

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

. Mededelingen:  

Zondag  21 augustus 2016, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds. Tjalling Kindt 

Donderdag 18 augustus 2016, om 12.30 uur, lunch van de diaconie. 

Donderdagavond 1 september om 19.30 uur gaan we vanuit Vrijburg een be-
zoek brengen aan het labyrint dat in de Hoftuin ligt. We zullen een workshop 
volgen bij de maker, Jonatan Bartling met een inleiding over de betekenis en 
het gebruik van het labyrint, we kunnen in het labyrint mediteren op een ei-
gen thema en na afloop gaan we in gesprek. 
Er is plaats voor 6-20 deelnemers. De kosten zijn € 5,00 per persoon. 
Opgeven kan door een mailtje naar aandacht@vrijburg.nl 

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 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. 

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.


