
 

Remonstranten en 
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zondag 29 januari 2017 

 

 

Thema: “Een nieuw Tijdperk” 
 
 

 
 

 

 

voorganger: ds. Tjalling Kindt 

organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

 

. orgelspel: Georg Muffat, Toccata in e 

 

. 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: 527: 1,4,5  

Tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Jaap Geraedts 

 

 

4 Als een bron zijt Gij begraven, 

 als een mens in de woestijn. 

 Zal er ooit een ander zijn, 

 ooit nog vrede hier op aarde? 

 

5 Als een woord zijt Gij gegeven, 

 als een nacht van hoop en vrees, 

 als een pijn die ons geneest, 

 als een nieuw begin van leven

.

. de gemeente gaat zitten 

 

 

. gebed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. lied: “God die ons ooit bevrijdde… 

    tekst: Sytze de Vries, muziek: Tjalling Roosjen 

 

 

2 Gij zijt ons bijgebleven! 

 Met vrijheid om te leven 

 hebt Gij God, ons bedacht. 

 Die weldaad te gedenken 

 is levensruimte schenken 

wie rechteloos wordt 

omgebracht. 

 

3 Een haven voor de vreemde, 

 een huis voor de ontheemde, 

 een veilig toevluchtsoord, 

 een vrijplaats van vertrouwen: 

 God, laat uw kerk zo bouwen 

 aan ’t erfdeel, dat U toebehoort. 

 

4 Gij hebt de wraak beteugeld 

 en hoedt onder uw vleugels 

 het vluchtend mensenkind. 

 Zijn adem is u heilig; 

 waar anders is hij veilig? 

 Zo waar uw Naam bij ons 

weerklinkt! 

 

5 Hoor van de aarde schreeuwen 

 het bloed van zoveel eeuwen, 

 zo kostbaar in uw oog. 

 Zult Gij het recht beperken 

 van machtigen en sterken? 

 Maak klein, o God, wie zich 

verhoogt

  

 

. lezing: Mattheus 2:1-12  

 



. lied 1001 ”De wijze woorden…” 

    tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Bernard Huijbers   

 

 

 

2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

 dat lachen zullen zij die wenen, 

 dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 

 dat dorst en honger zijn verdwenen – 

 de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 

 die geen vader was, zal vader zijn; 

 mensen zullen andere mensen zijn, 

 de bierkaai wordt een stad van vrede. 



3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 

 een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 

 wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 

 al komt de onderste steen boven: 

 die zal kreunen onder zorgen, 

 die zal vechten in ’t verborgen, 

 die zal waken tot de morgen dauwt – 

 die zal zijn ogen niet geloven.. 

 

 2de lezing: I Korinthe 1:1-2:5  

 

. lied: 848 “Al wat een mens te kennen zoekt…” 

    tekst: Henk Jongerius, melodie: Scottsh Psalter 1634 

 

  

2 Geen mensenoog heeft dat 

gezien, 

 geen oor heeft het gehoord; 

 het wordt ternauwernood 

vermoed 

 en aarzelend verwoordt 

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. 

 

 

. overdenking 

 

 

. lied:  845 “Tijd van vloek en tijd van zegen’’ 

    tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Henri Heuvelmans 

 

 
2 Tijd van troosten tijd van tranen 

tijd van mooi zijn tijd van 

schamen 

 tijd van jagen nu of nooit 

 tijd van hopen dat nog ooit. 

 Tijd van zwijgen zin vergeten 

 nergens blijven niemand weten 

 tijd van kruipen angst en spijt 

 zee van tijd en eenzaamheid. 



3 Wie aan dit bestaan verloren 

 nieuw begin heeft afgezworen 

 wie het houdt bij wat hij heeft 

 sterven zal hij ongeleefd. 

 Tijd van leven om met velen 

 brood en ademtocht te delen – 

 wie niet geeft om zelfbehoud, 

 leven vindt hij honderdvoud. 

 

. 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: Europa en de wereld 

. eerste collecte: Amigos de San Juan de Flores 

Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het 

dorpje San Juan de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door 

middel van kleinschalige en concrete projecten. Deze projecten worden met 

relatief eenvoudige en weinig middelen gerealiseerd. Daarbij ligt de focus op 

onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de bewoners hierdoor in staat 

worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.  

Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare 

school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast 

worden er naaicursussen voor vrouwen georganiseerd en worden er 

microkredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten 

van een bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een 

bedrijfje op zetten en daarmee de inkomsten verhogen.  
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. tweede collecte: gemeente 

 

. orgelspel tijdens de collecten: J.S. Bach, Klein preludium in g 

. mededelingen en open tijd 

 

.   de bloemen worden gebracht naar Jan Michiel Otto,  

 

. slotlied: 767 “De toekomst van de Heer is daar…” 

 

 

2 De trouw zal bloeien als een roos 

 en zie, gerechtigheid 

 zal uit de hemel moeiteloos 

 neerdalen in de tijd. 

 

 

3 Voorwaar, het heil is nu nabij, 

 uw goedertierenheid. 

 En vol verwachting zingen wij: 

 God roept de vrede uit! 

4 Sta op, o God, en maak het waar 

 wat heel uw kerk bezingt: 

 dat heel uw schepping weer 

ontwaakt 

 uit haar betovering. 

 

5 Want groot zijt Gij en daden 

groot 

 zijn door uw hand gedaan; 

 het graan ontkiemt 

ternauwernood, 

 het sterft om op te staan

 

 



6 Gij hebt de groeve toegedekt 

 waarin de korrel viel 

 om weer te worden opgewekt: 

 Adam met hart en ziel 

 

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

 

. orgelspel : Johann Sebastian Bach, Fuga in C 

 

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

 

. Mededelingen:  

 

Zondag 5 februari: 0-100 dienst om 10.30 uur. 

Voorganger: ds. J. van Malde 

 

 

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)en ds. Liesbeth Baars (06 23641242) 

Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan 

kunt u hen bellen. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
www.vrijburg.nl

