
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 19 februari 2017

Thema: ‘Zoek de stilte’

voorganger:mevr. Ds J. van Werkhoven 
organist: Erik Visser
Orde van de dienst



. orgelspel Georg Böhm, Suite in F

. 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 283 ‘In de veelheid van geluiden’ tekst S.de Vries
mel: 1740



2.   En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3.   Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4.   Die ons naam voor naam wilt 
noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

5.   Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

. de gemeente gaat zitten

. gebed

                        Tekst: Sytze de Vries
                                Mel:   Tjalling Roosjen



2.   Gij zijt ons bijgebleven! Met vrijheid om te leven
hebt Gij God, ons bedacht. 
Die weldaad te gedenken is levensduurte schenken
wie rechteloos wordt omgebracht. 

2.   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. 

Inleiding op de dienst

. lezing Psalm 62, 1-5

. lied 62a ‘Bij God alleen verstilt mijn ziel’                          tekst: psalm 62
       mel: Theo Goedhart



. lezing Psalm 62, 6-9

. lied 62a ‘Bij God alleen verstilt mijn ziel’  (zie boven)

. lezing Psalm 62, 10-13

. lied 62a ‘Bij God alleen verstilt mijn ziel’ (zie boven)

. Lezingen ‘Jezus zoekt de stilte’

Markus 1, 32-38;

Lucas 5,15-16; 

Mattheus 14,13-14; 23

.   lied De stilte is uw huis                              t. Erik Idema,
                                                                                              m. Lied 512 ‘ Jezus hoe vertrouwd en 
goed’



1.   U woont niet in een storm, o Heer,
           maar in een zacht geruis. 
           Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:de stilte is uw huis.

2.   Een stilte die zich horen laat,
           heel zacht, nog  ongekend;
           ze fluistert van wat komen gaat en wie u voor mij bent.

3.   Ik zoek de stilte, zoek een rust
           die ruimte maakt in mij.
           Ik adem op, ik ben gerust en voel u heel dicht  bij.

. overdenking

Over de stilte
Zolang er nog ergens iemand bestaat, 
met wie ik als mens kan spreken, 
vind ik ook wel de stilte midden op straat. 
Een stilte die niemand kan breken.

Een kostbare stilte van zuiver glas, 
dat ik zelf met mijn stem heb geslepen. 
Als ik er niet was, had niemand die stilte begrepen.

Maar als Hij er niet was en Zijn stem was er niet, 
dan was er van stilte geen sprake,
alleen maar van zwijgen zo hard als graniet 
en dat kan je doodeenzaam maken.



Maar de stilte, 
dat is een tweestemmig lied, 
waarin God en mens elkaar raken.

Guillaume van der Graft

. orgelspel William Byrd, Miserere 

. Lied 905 ‘Wie zich door God alleen laat leiden’

2.   Wat is de winst als ik vol 
zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?

Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot

3,   Laat dan uw stilte ook uw 
kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.



Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem 
niet. 

4.Zing maar en bid, en ga Gods 

wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

. 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  Gemeente en anderen

.   eerste collecte, Stichting Exodus 
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en 
gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de 
criminaliteit te stappen. 
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen 
verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. 
Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van 
(ex-)gedetineerden. 
Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt het mogelijk voor 
gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks te ontmoeten in 
een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis.
Rekening NL 68 INGB 0004 324 414  t.n.v. Stichting Exodus Nederland 
Leiden

. tweede collecte, diaconie

http://www.exodus.nl/okd


. orgelspel tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, Sinfonia in D

. mededelingen en open tijd

.   de bloemen worden gebracht naar Mevr. N.Hogenkamp

.  slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’

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

. orgelspel William Byrd, Callino Casturame

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

. Mededelingen: 



Zondag 26 februari, 2017 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger, ds H.Frólich

Dinsdag 28 februari om 19.45 uur, mindfulness door ds. J. de Valk of/ en
 Mevr. A.van der Veen

Zaterdag 4 maart, om 14.30 uur,  recital rond Schönberg, zie blad Vrijburg. 

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.
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) ds. Liesbeth Baars. (0623641242)
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan 
kunt u hen bellen.

http://www.kerkdienst/
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