
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 9 oktober 2016 

voorganger: ds. Martijn Junte 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel 

. 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 216, Dit is een morgen     tekst, vert: A.Govaart  
            mel: Keltisch 

!  

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. 

. de gemeente gaat zitten 

. gebed 



.   lied 997          tekst; vert. Ite Wierenga 
          mel: Perry Nelson 
  

!  

2.   Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat,  
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad;  
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

3. En binnen heerst de bitt’re twist, het woord wordt tot verwijt,  
dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd;  
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

4. O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;  
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn.  
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

. lezing  Lucas 24, vers 13-32 



. lied: 500       tekst  Sytze de Vries 
         mel: Willem Vogel 

!  

2.   Uit uw verborgenheid  
hebt Gij ons aangesproken,  
de weerstand van de nacht  
met heilig vuur gebroken.  
Gij brandt uw eigen naam  
voorgoed in onze dagen  
en schrijft in ons bestaan  
uw woord van welbehagen. 

3.   Uit uw verborgenheid  
nu aan de dag getreden,  
hebt Gij uw heil gezocht  
bij mensen hier en heden.  
Zoals Gij kwam om ons  
met vrede te ontmoeten,  
laat het ook vrede zijn  
waarmee wij U begroeten  

. 



4.   Uit uw verborgenheid  
ons zo te na gekomen,  
deelt Gij in onze nacht  
en zaait er nieuwe dromen.  
Zolang het donker duurt,  
de moed ons wordt ontnomen,  
voed ons dan met de hoop  
dat Gij voorgoed zult komen.  

5.   Uit uw verborgenheid  
ontsteekt Gij licht op aarde,  
wilt Gij ons warmen met  
de gloed van uw genade.  
Wij delen met elkaar  
het licht, het lied, de zegen.  
Wij zijn uw kandelaar,  
wij gaan het donker tegen. 

. overdenking 

. orgelspel  

. voorbeden, stilte, OnzeVader 



!  

.   collecten, thema Armoede 

.   eerste collecte Oktober  Voedselbank Amsterdam     
De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens 
die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Men 
functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze 



maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer verkocht wordt, 
worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants aangeboden. 
Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere distributiepunten 
verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande 
infrastructuren. 
Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om noodsituaties het 
hoofd te kunnen bieden en om te garanderen dat er ook voldoende producten 
met een lange houdbaarheidsdatum geleverd kunnen worden, moeten er 
soms aankopen gedaan worden. Geld hiervoor kunt u overmaken op: 
Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam. 

. tweede collecte; diaconie 

. orgelspel tijdens de collecten 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar mevr. D.Vrind- Dudok de Wit. 

. slotlied  657         tekst, Sytze de Vries 
           mel: Wales, 1865 

!  



2.   Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op and’re lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
het lied van Uw verlangen  
heeft mij aan ’t licht getild. 

3.   Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht!  
God, laat het nooit ontbreken  
aan hemelhoog gezang,  
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang. 

4.    Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest. 

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

. orgelspel  

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

. Mededelingen:  

Zondag 16 oktober  2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger ds Joep de Valk 
Denkt u om eventuele verkeershinder i.v.m. de Marathon Amsterdam. 

Maandag 10 oktober om 20.00 uur, filosofiegroep (Margriet Dijkmans van 
Gunst) 

Dinsdag 11 oktober, om 19.45 uur, Mindfullness (Annemieke v,d,Veen, Joep 
de Valk) 

Donderdag 20 oktober, om 12.30 uur, de maandelijkse 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, activiteiten in de kelder en reizen en uitjes. 
Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke 
geloofsontwikkeling. 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

