
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 18 september 2016 

voorganger: ds. Joost Röselaers  
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel William Byrd, Fantasie in C 

. 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. 



.  Lied 216 (Dit is een morgen als ooit de eerste)  
             keltische volksliederen 

!  

2   Dauw op de aarde, zonlicht van 
boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en 
bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is 
goed. 

3   Dag van mijn leven, licht voor 
mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden 
lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe 
schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

. de gemeente gaat zitten 

. inleiding, stilte,  gebed 

.   lezing Jesaja 61: 1-3   



.   lied 103-C  loof de koning heel mijn wezen 
          vert: W.Barnard,  
          mel: John Goss 

!  

2  Loof Hem als uw vaderen deden,  
eigen u zijn liefde toe,  
want Hij bergt u in zijn vrede,  
zegenend wordt Hij niet moe.  
Loof uw Vader, loof uw Vader,  
tot uw laatste adem toe. 

3  Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,  
Hij kent onze broze kracht.  
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons  
van de boze en zijn macht.  
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,  
die het licht is in de nacht. 

4  Snel vergaan de mensenkinderen  
als de bloemen op het veld.  
God alleen is onverminderd  
steeds dezelfde sterke held!  
Loof de Heer van dood en leven,  
Hem die onze dagen telt. 

5   Engelen, zing ja en amen  
met de koning oog in oog!  
Zon en maan, buig u tezamen  
en gij sterren hemelhoog!  
Loof uw Schepper, loof uwSchepper,  
loof Hem, die het al bewoog! 



. lezing Lukas 4: 14-30   

. lied 1014  Geef vrede door van hand tot hand 
          Ierse melodie, tekst 
           vert: Fred Kaan  

!  

2   Geef vrede door van hand tot 
hand  
met liefde, onze redding;  
wees vriendelijk in woord en daad  
bewogen om Gods schepping. 

3   Geef vrede door van hand tot 
hand,  
als brood om uit te delen;  
kijk ieder mens met warmte aan,  
zo kunnen breuken helen. 

4  De sterke, zachte hand zij dank,  
die meer dan troost kan geven:  
als woorden stokken, spreekt de 
hand  
in vriendschap, steun en zegen. 

5   Geef Christus door van hand tot 
hand,  
zijn liefde schenkt ons leven.  
Geef vrede door, geef haar een 
kans: 
een schat om uit te delen. 

. overdenking 



. lied 837  Iedereen zoekt U, jong of oud    
          vert. Gert Landman, 
           mel:L.M.Lindeman 

!  

2   Volgen wij, Heiland, niet uw 
spoor: 
laten wij anderen bloeden,  
geven wij pijn en angsten door -  
neem ons dan onder uw hoede.  
Spreek uw genezend woord vol 
macht,  
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.  
Spreek, dan keert alles ten goede. 

3   Heer, als ons denken U ontkent,  
kan ons de leegte benauwen.  
Als onze hand uw schepping 
schendt,  
wilt U ons dan nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand –  
neem ons, uw mensen, bij de hand.  
Laat ons uw schoonheid 
aanschouwen.  



4   Koning, uw rijk is zo nabij -  
open mijn ogen en oren!  
Onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  
Daarom zoekt U elk mensenkind.  
Zoek, herder, mij, opdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen. 

voorbeden, afgewisseld met (458,)  Zuivere vlam 

!  

   2.  Zuivere vlam,  
        verdrijf met je licht  
        de schaduw van de dood. 

.  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  Vreemdelingen 

.   eerste collecte, IKV/PAXChristi     
IKV Pax Christi zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de 
wereld. Samen met mensen in conflictgebieden werken zij aan een 
vreedzame en democratische samenleving. Hierbij betrekken zij mensen in 
Nederland, die zich net als IKV Pax Christi willen inzetten voor duurzame 
politieke oplossingen voor crisis- en oorlogssituaties. IKV Pax Christi 
bundelt kennis, kracht en mensen voor dat ene doel: vrede nu! Men werkt in 
25 landen o.a. in het Midden-Oosten, de Balkan, de Kaukasus, in Afrika, van 
Kasjmir tot Colombia.  
In Nederland zetten zij vrede en veiligheid op de maatschappelijke agenda. . 
Rekening: NL 97 INGB 0000 005 161  t.n.v. IKV Pax Christi te Utrecht 

. tweede collecte, diaconie 

.   orgelspel tijdens de collecten, Felix Mendelssohn, Preludium en fuga in C 
  
. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar Jeannet van Wingerden. 

. slotlied 801: 1-2-3-4-5   Door de nacht van strijd en zorgen  
                                 tekstvert: Schulte Noordholt, 
           mel: J.Stainer  
   

!  



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

3.  Door de nacht leidt ons ten 
leven  
licht dat weerlicht overal,  
dat ons blinkend zal omgeven,  
als ons God ontvangen zal 

4. In ons hart is dit de luister,  
dit de liefde die ons leidt  
op de kruistocht door het duister  
naar de lichte 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: 801-6  

Één van harte en één van zinnen, 
één in onze aardse strijd,  
in ons hemels overwinnen,  
één in tijd en eeuwigheid.  

. orgelspel Johann Sebastian Bach, Preludium en fuga in C 

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

. Mededelingen:  

Zondag 25 september 2016 Oekumenische kerkdienst in Vrijburg om 10.30 
uur.  
Voorgangers, ds Joep de Valk, ds Jantine Heuvelink (Oranjekerk) 
Pastor Marieke Ridder (Oudkatholieke parochie) ds Evert Jan de Wijer 
(Thomaskerk). 

Op dinsdag  27 september, om 19.45 uur, Mindfullness in de v.Hille kamer. 



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. 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
http://www.vrijburg.nl

