
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
 
zondag  5 maart 2017: 
Wij-tegen-zij of allemaal samen?!

voorganger: ds Japke van Malde 
kinderkerk: Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse, Elske de Boer en 
Marthe van der Laan  
lector: Jasper Dijkman 
organist: Erik Visser
m.m.v. de cantorij o.l.v. Kaiyi Min



.   orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck. Toccata in C

. 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           tekst H.Oosterhuis 

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

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.

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: 117 a  Gij volken loof uw God en Heer.             Tekst J. Sartorius



Mel: M.Vulpius 

2,   Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.

. Over het thema: kinderen komen naar voren 



en als ze naar hun eigen dienst gaan, zingen we: 

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!

. lezing: Johannes 16

161 Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. 2 Jullie 
zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, 
meent daarmee God te dienen. 3 Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet 
kennen. 4 Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd 
heb. Ik heb dit niet al eerder verteld omdat ik nog bij jullie was. 5 Nu ga ik weg, naar hem die 
mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar gaat u naartoe?” 6 Jullie zijn 
verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. 7Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als
ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie 
zenden. 8 Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en 
oordeel is: 9 zonde – dat ze niet in mij geloven, 10 gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en 
jullie me niet meer zien, 11 oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.
12 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet 
verdragen. 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de 
volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en 
jullie bekendmaken wat komen gaat. 14Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal 
hij mij eren. 15 Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat 
hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. 16 Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, 
maar kort daarna zien jullie me terug.’ 
17 Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een 
korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar 
de Vader”? 18Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ 19 Jezus begreep dat 
ze hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een
korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? 20 Waarachtig, ik 
verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, 
maar je verdriet zal in vreugde veranderen. 21 Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als 
haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer,
omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. 22 Jullie hebben nu verdriet, maar ik 
zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. 23 Dan 
hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in 
mijn naam – hij zal het je geven. 24 Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, 
maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
25 Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden 
spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. 26 Als je dan iets vraagt in mijn 
naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, 27 want de Vader zelf heeft
jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen. 28 Ik ben bij de 
Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik 
terug naar de Vader.’



29 Toen zeiden de leerlingen: ‘Ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in beelden. 30 Nu 
begrijpen we dat u alles weet en dat niemand u iets hoeft te vragen, nu geloven we dat u van
God bent gekomen.’ 31Jezus vroeg: ‘Nu geloven jullie? 32 Er komt een tijd, en die tijd is er al, 
dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar
ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. 33 Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij 
mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de 
wereld overwonnen.’

. lied 513 God heeft het eerste woord             tekst Jan Wit
                mel: G.Kremer

2.  God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,

riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

. overdenking



.   zingen met de cantorij: Geef mij je hand 

. voorbeden, afgewisseld met 

… eindigend met stil gebed

. Dienst van de tafel: de oudste kinderen komen er bij 

.   Uitleg en inleiding: Johannes 13: 3335
Jezus zei: mijn vrienden, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, 
maar ik zeg tegen jullie: waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie daarom 
een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 
liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. 

Laten wij overeenkomstig dit gebod brood en wijn delen en de maaltijd vieren. 

.    We zingen staande als tafelgebed lied 390  Het brood in de aarde
tekst H.Oosterhuis, 
mel: A.de Klerk



2.   Het brood van oorlog en 
vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het vreemde brood van de 
liefde,
het stenen brood van de dood.

3.   Het brood dat wij duur 
verdienen,
ons lichaam, ons geld, ons 
goed,
het brood van ons samen 
leven,
die schamele overvloed.

4.  Het brood dat wij duur 
verdienen,
ons lichaam, ons geld, ons 
goed,
het brood van ons samen 
leven,
die schamele overvloed.

5.   Gij deelt het met ons, zo 
deelt Gij
U zelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te 
vergeten,
een God van vlees en bloed.

Bij het brood: Johannes 6: 1011 
Jezus verkondigde tijdens zijn aardse leven zijn boodschap van liefde aan de mensen. H ij 
zei: laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras, en iedereen ging zitten. Jezus nam de 



broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. En 
zie, er was genoeg voor allen.

Laat het brood dat wij breken, brood zijn dat leven geeft. 

Bij de wijn: Johannes 4: 1415
Jezus was te gast op een bruiloft in Kana. De wijn raakte op en men werd ongerust. Jezus 
maakte van water wijn. En zie, er was genoeg voor allen. Ook zei hij: wie drinkt van wat ik 
hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden van
eeuwig leven. 

Laat de wijn die geschonken is, een bron worden van eeuwig leven. 

Brood en wijn gaan rond in de kring, daarna gaan we zitten. 

Afsluiting: cantorij zingt Notre Père (van Duruflé) 

De jongste kinderen komen terug. 

.   collecten thema: Jongeren.

.   eerste collecte: Harriët Tubmanhuis. Het Harriët Tubmanhuis in 
Amsterdam zuid-oost is een projekt voor tijdelijke opvang van een klein    
aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die niet in de reguliere 
opvang terecht kunnen omdat zij extra kwetsbaar zijn (kleine kinderen, 
ziekte, fysieke problemen). 
Rekening NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët Tubmanhuis 
te Amsterdam.

. tweede collecte: gemeente

Tijdens de collecte zingt de cantorij: Jésus le Christ 

.   mededelingen en open tijd

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. M. Nederburgh

De gemeente gaat staan 

. zingen NLB 418, vers 1, 2 en 4 (God schenk ons de kracht) 



Tekst D.Trautwein
 Mel: D. Trautwein

2.   Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

4.   God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.



. uitzending en zegen 

. zingen cantorij:  “We are marching”  

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

. Mededelingen: 

Zondag 12 maart is er kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger is ds Joep de Valk

Donderdag 16 maart is er weer de maandelijkse lunch 0m 12.30 uur van de 
diaconie.

Dinsdag  14 maart om 19.45 uur, mindfulness met Annemieke van der Veen 
of Joep de Valk.

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) 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 vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap, gevormd 
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, 
verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders 
persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten die terugkomen in 
kerkdiensten, kringen, gemeenteavonden en overige activiteiten.


	Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap, gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen, gemeenteavonden en overige activiteiten.

