
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 13 november 2016 

          

Thema; Geloven en doen 

voorganger: Ds J.van Werkhoven- Romein 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Fantasie 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 215 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’,  
          tekst, John Keble 
          mel:  Samuel Webbs  
      

!  

4.   Wie van zich afziet naar God toe,  
loopt in het licht en wordt niet moe.  
Het schijnsel van de hemel gaat  
over de dag van vroeg tot laat. 

5.   Houd dan de hemel in het oog,  
maar hef uw hart niet al te hoog;  
op aarde hier, op aarde thans  
ziet gij een bovenaardse glans. 

6.   De kalme gang, de kleine taak,  
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.  
Onszelf verliezen in ’t gebod  
brengt daag´lijks nader ons tot God. 

7.   Maak in uw liefde ons, Heer,bereid  
voor licht en vrede in eeuwigheid!  
En dat ons leven iedere dag  
als ons gebed U loven mag. 

. de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. Lied 833  Neem mij aan zoals ik ben     tekst en mel: John Bell 
1. Nederlands; 2. Engels 

1.   Neem mij aan zoals ik ben,wek in mij wie ik zal zijn, 
      druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

!  

. Lezing Romeinen 1, 1-21a  



. Lied 848 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’ 
          tekst: Henk Jongerius 
          mel:  Scottish Psalter 1634
  

!  

2.   Geen mensenoog heeft dat 
gezien,  
geen oor heeft het gehoord;  
het wordt ternauwernood vermoed  
en aarzelend verwoord. 

3.   De mens die naar uw wijsheid 
zoekt,  
van harte, met verstand –  
doet Gij uw wereld ondergaan  
als maaksel van uw hand. 

4.   Als wij uw sporen bijster zijn,  
Heer, geef ons denken moed;  
leer ons te luisteren naar de Geest  
die doven horen doet. 

5.   Eer aan de Vader, Zoon en 
Geest, 
aan de drie-ene macht:  
geheim dat aan de oorsprong staat  
en in het eind ons wacht. 

. 2de lezing Jacobus 2, 1-5 en 14-18 



.  Lied 841 ‘Wat zijn de goede vruchten’ vers 1 en 2 
           tekst, Willem Barnard, 
             mel:Willem Vogel 

!  

2.  Geloof om veel te geven,  
te geven honderd-in,  
wij zullen leren leven  
van de verwondering:  
dit leven, deze aarde,  
de adem in en uit,  
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 



. overdenking 

. orgelspel Johann Ernst Eberlin, Toccata in F 

. lied 723 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’               tekst, Jan Wit, mel: 1539 

!  



2.   O Heer, uw onweerstaanbaar woord  
drijft rusteloos de eeuwen voort  
wat mensen ook verzinnen.  
En waar de weg onvindbaar scheen  
mochten wij door geloof alleen  
de tocht opnieuw beginnen.  
Gij hebt de vaderen bevrijd  
en uit het diensthuis uitgeleid  
naar ’t land van melk en honing.  
Hervorm, herschep ook ons geslacht,  
opdat het door de wereldnacht  
de weg vindt naar uw woning. 

. 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  Zieken 

.   eerste collecte  de Kruispost      
In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische en 
psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg geen 
hulp kunnen vinden. Kruispost geeft hulp aan onverzekerden, daklozen en 
asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een donatie gevraagd en draagt zo naar 
vermogen bij in de onkosten.  
Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt 
hulp gegeven die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk, 
indien nodig aangevuld door maatschappelijk werk.      
Rekening: NL 22 ABNA0437 295 370  t.n.v. StichtingVriendenvan Kruispost 
. tweede collecte, gemeente 



. orgelspel tijdens de collecten, Johann Ernst Eberlin, Toccata in d 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar Klaas van Gelder 

. slotlied 422 ‘Laat de woorden die wij hoorden’ 
          tekst, Arne Jonges 
          mel: W.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. 

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



. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in C 

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

. Mededelingen:  

Zondag 20 november  2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds Joep de Valk.Herdenkingsdienst van overledenen, met 
medewerking van de cantorij.  

Donderdag 17 november om 12.30 uur, lunch van de diaconie. 

Zaterdag 26 november om 14.00 uur samenzang met de cantorij, in de kerkzaal. 

Geven en ontvangen tijdens demaaltijdviering op 27 november 
Op 27 november staat er een mand bij de tafel,waar wij levensmiddelen en/
of schoonmaakmiddelen in kunnen doen. Het is goed om tijdens 
de dienst waarin wij brood en wijn ontvangen ook geven aan onze 
medemens die het nodig heeft. De producten worden door de diaconie naar 
de Voedselbank Amsterdam-Zuid gebracht.  
Voorbeelden van lang houdbare producten die u kunt meenemen 
zijn: oploskoffie,koffiemelk, suiker, pasta, rijst,pastasaus, zonnebloem-/
olijfolie,groenten in blik, vis in blik,allesreiniger en afwasmiddel.  

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 voor jongeren, 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/vrijburg 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  
onze nieuwsbrief aanvragen via deze website. 

http://www.kerkdienst


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. 


