
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 28 mei 2017

                                                                 

voorganger: ds. L.Baars
organist: Erik Visser



Orde van de dienst

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in a

. 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.



Gemeente gaat zitten

. lied  215 tekst John Keble
Mel; Samuel Webbe

2.   Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ’s Geestes 
doop

3.   Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht 
aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld’

4.   Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

5.   Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;

op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

6.   De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in ’t gebod
brengt daag´lijks nader ons tot God.

7.   Maak in uw liefde ons, Heer, 
bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.



. gebed

.  lied  825 vers 1, 4, 5                                                                      tekst Ad den Besten
mel; Peter Sohr (1704)

4.   Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis

en noemt ons zijn beminden.

5.   Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:



de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

. lezing   ‘Luther’ Een biografische schets van Maarten Luther
                 volgens E. H. Erikson in zijn boek ‘De jonge Luther’.  

. lied   722                 tekst Jaap Zijlstra,
       mel: Wittenberg, 1543                                                                                                                                      

2.   Zegen ons met verwondering
dat Hij het is, de vreemdeling,
die met ons door de eeuwen ging –
blijf bij ons met uw zegening.

3.   Heilige Geest, ontsteek het 
vuur,
de liefde van het eerste uur,
maak uw genade in ons groot,
een vreugde sterker dan de dood.



. lezing   Johannes 14: 1-14

. lied  653 vers 1, 4, en 7 tekst Ad den Besten
              mel: 1523

4.   Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,



wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

7.   O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
. overdenking

. orgelspel Johann Sebastian Bach, Klein Preludium in d

.  lied   848 tekst Henk Jongerius,
 mel: Scottish Psalter, 1634

2.   Geen mensenoog heeft dat 
gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed

en aarzelend verwoord.

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
.

.  gebed -  stilte en het Onze Vader dat we samen bidden 
 

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, Hospice het Veerhuis
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te 
leven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen 
levensovertuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is 
afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun familie.
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam



.   tweede collecte, gemeente

.   muziek tijdens de collecten Johann Sebastian Bach, Klein Preludium in g

.   mededelingen en open ruimte.

De bloemen uit deze dienst zullen worden gebracht naar Carolien          
Kinecker

. slotlied  802   tekst Jan Wit
mel; Wim ter Burg



2.   Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.

3.   Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.

Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.



4.   Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang

5.   Velen, die de moed begaf,

6.   Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

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

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, ‘Ick voer al over de Rhijn’

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

##############################################################

Zondag 4 juni, Pinksteren. 
Kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur samen met de Indonesische Kerk 
m.m.v. de cantorij. Na afloop van de dienst is er een Indisch – 
Vrijburgse wereldmaaltijd tot ongeveer 13.30 uur  waarbij u allemaal 
van harte welkom bent.
Voorgangers, ds.J.de Valk en ds.J.Manuhutu

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienst gemist.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), 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 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.

---------------------------------------------------------------------------
Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op
de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via
devalk@vrijburg.nl

Naam………………………………………………………….

Adres ………………………………………............................

Postcode en Woonplaats………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………


