
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag  5 februari 2017: Twee broers 

voorganger: ds Japke van Malde 
kinderkerk: Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse, Elske de Boer en 
Marthe van der Laan  
lector: Antoinette Doekes 
organist: Erik Visser



. orgelspel, Girolamo Frescobaldi, Aria detto Balletto 

. 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.



.  openingslied: Eeuwige God, hoe zijt gij aanwezig 

2. Gij zijt niet ver van wie u aanbidden
    niet hoog en breed van ons vandaan.
    Gij zijt zo mens’lijk in ons midden,
    dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3.  Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
 
4.  Gij 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.

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

5. Eeuwige God hoe zijt Gij aanwezig
    waar ook ter wereld mensen zijn.
    Blijf zo genadig met ons bezig,
    tot wij in U volkomen zijn.

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.

. Over het thema: kinderen komen naar voren 
Voor iedereen is er iets om mee te nemen, niet allemaal hetzelfde, omdat we 
allemaal verschillend zijn. 
Of is dat niet eerlijk en moet je altijd alles eerlijk verdelen? 
Op school en thuis zijn er ook verschillen, dat is juist leuk, of niet? 



Lied: 
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!

Kinderen gaan naar hun eigen dienst 

. eerste lezing: Genesis 4: 1-16 (Kaïn en Abel)

1 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd 
zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de Eeuwige,’ zei ze, 
‘heb ik het leven geschonken  aan een man!’ 2 Later bracht ze zijn broer ter 
wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. 3 Op een keer 
bracht Kaïn de Eeuwige een offer van wat hij had 
geoogst. 4 Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn 
kudde koos hij de mooiste uit. De Eeuwige merkte Abel en zijn offer op, 
5 maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, 
zijn blik werd donker. 6 De Eeuwige vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, 
waarom kijk je zo donker? 7 Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht 
in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om 
jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ 
8 Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’  Toen ze daar 
waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. 9 Toen vroeg de Eeuwige: 
‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms 
waken over mijn broer?’ 10 ‘Wat heb je gedaan?’ zei de Eeuwige. ‘Hoor toch
hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. 11 Daarom: 
vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft 
opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij 
vergoten hebt. 12 Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. 
Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’ 13 Kaïn zei tegen de 
Eeuwige: ‘Die straf is te zwaar. 14 U verjaagt mij nu van deze plek en ik 
mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de 
aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’ 
15 Maar de Eeuwige beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat 
zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij merkte Kaïn met een teken, 
opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. 16 Toen 
ging Kaïn bij de Eeuwige vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten 
oosten van Eden.



. lied 828 Stem als een zee van mensen 
Tekst: H.Oosterhuis
Mel: R.Veelenturf

2.   Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.
                                                        

3.   Stem die geen naam heeft,
 nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt.



. tweede lezing: Lucas 15: 11 – 31 (Verloren zoon)
11 Vervolgens zei Jezus: ‘Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei

tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht 
heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na enkele dagen 
verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij 
een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles had 
uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon 
hij gebrek te lijden. 15 Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat 
land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag
willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf 
ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader 
hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18 Ik zal naar 
mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de 
hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden;
behandel mij als een van uw dagloners.” 20 Hij vertrok meteen en ging op 
weg naar zijn vader.

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en 
rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.21 “Vader,” zei zijn 
zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het 
niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22 Maar de vader zei tegen 
zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem 
een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en 
slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood 
en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze 
begonnen feest te vieren.

25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij 
was, hoorde hij muziek en gedans. 26 Hij riep een van de knechten bij zich en
vroeg wat dat te betekenen had. 27 De knecht zei tegen hem: “Uw broer is 
thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem 
gezond en wel heeft teruggekregen.” 28 Hij werd woedend en wilde niet naar 
binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te 
bedaren.29 Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben
ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit 
een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30 Maar nu 
die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan 
de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31 Zijn vader zei 
tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van 
jou.” 



. lied 362 Hij die gesproken heeft dat woord
    Tekst, Huub Oosterhuis
      Mel: Bernard Huijbers

2.   Hij die ons in zijn dienstwerk 
heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te 
vragen;
die ons uit angst en doem heeft 
weggetild
en ons tot hier op handen heeft 
gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen 
stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een 

weg van dagen.
3.   Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag 
doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor 
gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij 
willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst 
zijt –
dat wij niet in vertwijfeling 



verzinken.

. overdenking

. orgelspel  Heinrich Scheidemann, Preambulum in e

. voorbeden, afgewisseld met 

Stil gebed, afgesloten met 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.

.   collecten Thema Gemeente en anderen

.    eerste collecte, VVP                        
In onze samenwerkende gemeente wordt ook voor het landelijk werk van de 
VVP gecollecteerd.
Rekening: NL 39 INGB 0000 5078 89. Landelijke VVP Utrecht

. tweede collecte, diaconie.

.   muziek tijdens de collecten: Heinrich Scheidemann, Fuga in d

.   mededelingen en open tijd



.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Mr. Eberhard van der Laan.

De gemeente gaat staan 

. zingen lied 793
Tekst, André Troost
Mel: G. Arnold (1666-1714)

1.  Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

2.    Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

3.   Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.



slottekst: uit Spreuken 10: 1
Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde
Een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet 

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

.   orgelspel Abraham van den Kerckhoven, Fantasie in d

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

. Mededelingen: 

Zondag 12 februari is er kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger is ds Joep de Valk, m.m.v. de cantorij. 

Maandag 13 februari om 20.00 uur, Filosofieavond met Mieke Moor (zie 
Vrijburgblad)

Dinsdag 14 februari om 19.45 uur, Mindfulness door ds Joep de Valk, of 
Ds. Annemieke v.d.Veen.

Donderdag 16 februari, om 12.30 uur, lunch van de diaconie

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 
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.

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.


	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.

