
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 14 mei 2017 

voorganger: ds J. van Werkhoven 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Preludium 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 212 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’          tekst,vert. S.de Vries 
            mel;J.Crüger 
  

!  



2.   Hij, die het leven / aan ons 
heeft gegeven,  
ons deze nacht omgaf met goede 
zorgen,  
roept ons nu vrolijk naar een 
nieuwe morgen.  
Zing Halleluja! 

3.   Het is zijn zegen / dat wij ons 
bewegen,  
dat hart en ziel van vreugde kunnen 
springen,  
met lijf en leden wij hem dank 
toezingen.  
Zing Halleluja! 

4.   Bron van het goede, / die ons zo 
behoedde,  
blijf elke nacht en dag, zo lang wij 
leven,  
ons met uw liefdevolle trouw 
omgeven.  
Zing Halleluja! 

5.   Blijf ons geleiden, / ga aan onze 
zijde!  
Al zal de hitte van de dag ons 
steken,  
wij zijn voor altijd van uw liefde 
zeker.  
Zing Halleluja 

. de gemeente gaat zitten 

. gebed 

. lied 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’                      tekst W.Barnard,  
                                                                                                                                      mel;F.Mehrtens 

!  



2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
    gunt aan uw leven rust en duur 
    en geeft het zin en samenhang. 
    Zing dan de Heer een nieuw    
    gezang! 

3. Een lied van uw verwondering 
    dat nóg uw naam niet onderging, 
    maar weer opnieuw geboren is 
    uit water en uit duisternis. 

4. De hand van God doet in de tijd 
    tekenen van gerechtigheid. 
    De Geest des Heren vuurt ons  
     aan 
     de heilige tekens te verstaan. 

5. Wij zullen naar zijn land geleid 
    doorleven tot in eeuwigheid 
    en zingen bij zijn wederkeer 
    een nieuw gezang voor God de  
     Heer. 

. lezing Psalm 66 vers 1-7 

. lied Psalm 66 ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’ vers 1 

!  



. lezing Psalm 66 vers 16-20 

. lied Psalm 66 ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’ vers 6 en 7 

6. Gij die God vreest, ik zal u  
    spreken  
    van al wat aan mij is geschied.  
    Nauw richtte ik tot Hem mijn  
    smeken,  
    of in mijn hart was reeds een  
    lied.  
    Zou God mij hebben willen  
    horen,  
    wanneer ik onrecht had  
    beraamd?  
    Maar Hij nam mijn gebed ter  
    ore,  

7. De naam des Heren zij  
    geprezen! 
    Hij, die getrouw is en nabij, 
    heeft mijn gebed niet  
    afgewezen. 
    De Heer is goed geweest voor  
    mij. 

    Hij heeft mijn bidden niet beschaamd 

. lezing Handelingen 16, 16-34 
                    Tekst S.de Vries 



. lied 657 ‘Zolang wij ademhalen’       mel: Wales1865 

!  

2.   Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op and’re lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
het lied van Uw verlangen  
heeft mij aan ’t licht getild. 

3.   Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht!  
God, laat het nooit ontbreken  
aan hemelhoog gezang,  
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang. 

4.   Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest. 



. overdenking 

. orgelspel  John Blow, Vers in g 

 Lied 994 ‘Voor hen die ons regeren’     tekst T.Naastepad  
mel; H.Schütz 

!  

2.   De sterken, die bewaken  
de wegen met hun woord:  
dat zij ook zullen dragen  
de zwakken in de poort,  
want hoofd en lichaam zijn in pijn  
en niemand wordt behouden,  
als dié verlaten zijn! 

3. Wij bidden ook om vrede,  
de aftocht van geweld:  
Heer, dat wij niet vergeten,  
hoe Gij de namen telt,  
bewaar het land voor overmoed  
en voor het blinde razen,  
de stemmen van het bloed.  



4.   O God, Gij moet regeren  
tegen het onverstand:  
wij dienen vele heren  
tot schade van het land.  

Gij zijt genade, uw bevel  
doet leven en vergeven,  
o God van Israël! 

. voorbeden, afgewisseld met  

!  

.   Stil gebed, afgesloten met gezamenlijk 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 Stad en de naaste 

.   eerste collecte  Drugspastoraat Amsterdam    
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te 
behouden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en 
maatschappelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door 
druggebruikers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via 
inloopruimten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met 
vrije inloop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost. 
Bezoekwerk in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en 
gevangenissen. Speciale aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het 
drugspastoraat kunnen ook begrafenissen verzorgd worden voor hen die 
geheel alleen zijn. Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v. Stichting 
Drugspastoraat Amsterdam 



.   tweede collecte; gemeente 

. orgelspel tijdens de collecten Jan Pieterszoon Sweelinck, Echofantasie in a 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar mevr. L van Reijendam 

. slotlied 419 ‘Wonen overal’     tekst H.Oosterhuis 
          Mel´ ned. volkslied 

!  

2. Wonen overal even thuis 
    handel en wandel en huis na huis 
    loven en bieden op waarheid en waan 
    wagen en winnen en verder gaan – 
    mensen veel geluk. 

3. Wonen overal bijna thuis 
    aarde mijn hemel mijn vaders huis 
    stijgende sterren de lach van de maan 
    mensen die dromend een stem verstaan – 
    mensen veel geluk. 



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

. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Capriccio over de Girolmeta 

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

. Mededelingen:  

Zondag 21 mei 2017. Kerkdienst in Vrijburg om 10.30 
Voorganger ds J.de Valk 

Donderdag 25 mei om 10 uur, op Hemelvaart is er een gezamenlijke met 
andere kerken georganiseerd ochtendgebed 

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 
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) 
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt 
u hen bellen. 

http://www.kerkdienst

