
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag  2 oktober 2016  
0 – 100 dienst, thema:  

Geven en krijgen   

!   

voorganger: ds Japke van Malde  
organist: Erik Visser 
kinderkerk: Annemieke van der Veen, Marthe van der Laan en Elske de Boer  
lector: Lilian Roos  



Orde van de dienst 

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, “Onder een linde groen” 

. luiden van de klokken 

. stilte en 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 De vreugde voert ons  
            tekst Sytze de Vries 

!  

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

3.   Dit huis dat alle sporen draagt 
      van wie maar mensen zijn, 
      de pijler die het alles schraagt, 
      wil Jij die voor ons zijn? 

4.   Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
      de hemel open gaat, 
      waar Jij ons met Jouw eng’len troost, 
      waar Jij Je vinden laat.       

de gemeente gaat zitten 

. gebed  



. lied 117d (2 x zingen) (NLB) Laudate omnes gentes  
vertaling: Alle volken looft de Heer !  

!  

Over het thema: wat leen je uit, wat geef je terug?  
Kinderen komen naar voren  

Als de kinderen naar hun eigen ruimte gaan, zingen we: 

Wie gaat er mee, wie gaat er mee? 
Dwars door woestijnen heen en recht door zee, 

waar geen velden en geen wegen zijn, 
naar een leven in de gloria, 

victoria! 

. inleiding op de schriftlezingen: gift en tegengift  
De giftverhouding sluit aan bij een fundamenteel antropologische structuur: de mens 
leeft niet van zichzelf, hij leeft van wat hij met anderen deelt.  
De mens is niet vrij in de cartesiaanse zin dat hij in eerste instantie losstaat van de we-
reld en pas in tweede instantie een relatie met de wereld aangaat. Hij leeft altijd al mid-
den in die wereld, hij leeft van die wereld, een wereld vol mensen van wie hij krijgt en 
aan wie hij geeft. Enkel binnen de onderlinge relatie van “geven en krijgen” is hij tot 
vrijheid in staat.  
(Marc de Kesel: “Niets dan liefde. Het vileine wonder van de gift”, Amsterdam 2012, blz. 34) 



. eerste lezing: Deuteronomium 15: 1-11(bijbel in gewone taal) 
51 Mozes zei verder tegen de Israëlieten: ‘Elk zevende jaar geldt voor iedereen deze re-
gel: schulden hoeven niet te worden terugbetaald.2 Dus als iemand een schuld bij jou 
heeft, mag je dat geld niet terugvragen. Je mag iemand uit je eigen volk niet dwingen 
om zijn schuld terug te betalen. Dat heeft de Heer zo bepaald. 3 Je mag wel geld terug 
vragen van een vreemdeling, maar niet van iemand uit je eigen volk. 

4 Trouwens, als jullie in het land wonen dat de Heer jullie geeft, hoeft niemand van 
jullie arm te zijn. Want de Heer zal voor jullie zorgen.5 Maar dan moeten jullie wel naar 
hem luisteren, en je houden aan de regels die ik jullie vandaag geef. 6 Dan zal de Heer 
jullie rijk en gelukkig maken, zoals hij beloofd heeft. Dan lenen jullie geen geld meer 
van andere volken, maar vragen zij geld aan jullie. Dan heersen andere volken niet meer 
over jullie, maar dan heersen jullie over hen. 
7 Misschien zijn er toch arme mensen in de steden die de Heer, jullie God, zal geven. 
Denk dan niet alleen aan jezelf. Wees niet gierig, 8 maar geef iemand die arm is, alles 
wat hij nodig heeft. 9 Denk niet: Het zevende jaar komt eraan, het jaar waarin niemand 
meer schulden terug hoeft te betalen. Ik ga geen geld meer uitlenen. 

Het is slecht om zo te denken en iemand die arm is, niets te geven! Als zo iemand 
dan bij God klaagt omdat je hem niets geeft, zal de Heer je zeker straffen.10 Geef dus 
aan de armen. Doe het van harte en geef ze veel. Dan zal de Heer, je God, je rijk en ge-
lukkig maken, en je helpen bij alles wat je doet. 

11 Er zullen altijd arme mensen zijn in jullie land. Daarom geef ik jullie deze regel: 
Help iedereen die arm is of het moeilijk heeft. Geef zo veel als je kunt. 

. lied 422 (NLB) Laat de woorden     tekst Arne Jonges 
          mel: Willem Vogel 

!  



2   Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt. 

3   Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint. 

. tweede lezing: Mattheus 18: 23 – 34 (nieuwe Bijbelvertaling) 
3 Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap 
wilde vragen van zijn dienaren. 24 Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand 
bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 25 Omdat hij niets kon terugbetalen, 
gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat 
verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26 Toen wierp de dienaar 
zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles 
terugbetalen.” 27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende 
som kwijt. 28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere diena-
ren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem 
toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 29 Toen wierp deze zich voor hem neer 
en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” 30 Maar hij wilde daar niet van 
weten, integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbe-
taald. 31 Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, 
en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 32 Daarop liet zijn heer hem bij 
zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je 
kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33 Dan had jij toch zeker ook medelijden 
moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 34 En 
zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele 
schuld zou hebben terugbetaald.  



. lied 962 (NLB) Wat ik gewild heb     tekst H.Oosterhuis 
          mel: A.Oomen 

!  



. overdenking 

. lied 275 (NLB) Heer onze heer    tekst Huub Oosterhuis 
         mel: 16e eeuw 

!  

2  Gij zijt niet ver van wie U aan-
bidden,  
niet hoog en breed van ons van-
daan.  
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden  
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
3Gij zijt onzichtbaar voor onze 

ogen  
en niemand heeft U ooit gezien.  
Maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draagt, dat Gij ons 
dient. 

4Gij zijt in alles diep verscholen,  
in al wat leeft en zich ontvouwt.  
Maar in de mensen wilt Gij wonen  
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

5Heer onze Heer, hoe zijt Gij aan-
wezig 
waar ook ter wereld mensen zijn.  
Blijf zo genadig met ons bezig,  
tot wij in U volkomen zijn. 

 voorbeden, afgewisseld met  



!  

en afgesloten met stil gebed en gezamenlijk 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. 

Kinderen komen terug  
.   collecten Thema Armoede 

.   eerste collecte,  Fonds Bijzondere Noden Amsterdam   
Het fonds biedt financiële hulp aan inwoners van Amsterdam, die om welke 
redenen dan ook in een urgente noodsituatie terecht zijn gekomen, terwijl 
(wettelijke) voorliggende voorzieningen niet meer of niet voldoende be-
schikbaar zijn.  
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 16 november 2011 in verband met het 
75-jarig bestaan van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, is een initia-
tief gepresenteerd om te komen tot een ‘duurzaam pact voor noodhulp’ in 
Amsterdam. Een hecht laatste -sociaal- vangnet voor Amsterdammers door 
Amsterdammers, Amsterdamse organisaties en de Amsterdamse overheid.  
Rekening: NL 49 INGB 0000 2946 97  t.n.v. Fonds Bijzondere Noden  
Amsterdam 

.   tweede collecte: gemeente 

.   muziek tijdens de collecten:Andrea Gabrieli, Ricerar arioso 

.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Annemieke van der Veen. 



. slotlied Iona 40 
     

!  

         Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

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

. orgelspel  Girolamo Frescobaldi, Aria detto balletto 

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

. Mededelingen:  



Zondag 9 oktober  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger,ds.M.Junte 

Maandag 10 oktober, om 20.00 uur Filosofiegroep met Margriet Dijkmans 
van Gunst. 

Dinsdag 11 oktober, Mindfulness om 19.45 uur in de v. Hillekamer.  

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. 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.


