
 

 

 

 

 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 

 

zondag 18 juni 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorganger: ds.M.Driessen 

organist: Erik Visser 



 

 

.   orgelspel Johann Sebastian Bach, Preludium en fuga 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 216: Dit is een morgen als ooit de eerste 

 

 
 

 

2 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

3 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

de gemeente gaat zitten 

 

 

. gebed 

 

 

 



 

 

. lied De geest van God waait als een wind 

 

 
 

       3. In stilte werkt de Geest van God, 

  stuwt voort met zachte krachten, 

  een wijze moeder die ons hoedt, 

  een bron van goede machten. 

  Zij geeft ons moed om door te gaan, 

  doet mensen weer elkaar verstaan, 

  Omgeeft ons als een mantel. 



 

 

. inleiding op de schriftlezingen 

 

. eerste lezing: Hooglied 7-8: 4 

 

. lied: 92 

 
 2. Al kon ik in de toekomst lezen, 

     geheimen ontvouwen 

     en met één blik het ware wezen 

     der dingen doorschouwen; 

     had ik volmaakt geloof, zodat 

     ik bergen kon doen wijken: 

     hoe nietig zou ik blijken, 

     als ik geen liefde had. 

 



 

 

 4. O liefde, dochter der genade, 

     hoe schoon zijn de deugden 

     die met u gaan op al uw paden, 

     een reidans van vreugden: 

     geduld en welgezindheid gaan 

     met eenvoud, wil tot vrede 

     en lust in recht en rede, 

     waarheid en trouw te saam. 

 

. tweede lezing : Markus 7: 24-30 

 

. lied 

1. Zou ik niet mogen delen 

in jouw barmhartigheid? 

Wordt dan een vreemdelinge 

toch niet door jou bevrijd? 

 

2. Dat kan ik niet geloven 

omdat ik je vertrouw  

Vol zorg om wie mij lief is, 

        doe ik beroep op jou. 

  



 

 

   3. Jij aarzelt om te treden 

       buiten de eigen kring.  

       Mijn hoopvol tegenspreken  

       bereikt verandering. 

 

4. Nu zijn de grenzen open, 

    Door mijn vasthoudendheid 

    Zo hebben wij elkander door 

    dialoog bevrijd.

. derde lezing : Johannes 4 11-19 

 

. lied 

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. 



 

 

. overdenking 

 

. orgelspel Louis/Claude d´Aquin, Flûtes 1694-1772 

 

. lied 791 1, 2, 3 

 
2 

Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

 

3 

Liefde luidt de naam der namen 

waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 

ziel en zinnen metterdaad.

 

 
. voorbeden±  

 

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 

 

.   eerste collecte: Voedselbank Amsterdam  

De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens 

die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Men 

functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze 

maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer verkocht wordt, 

worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants aangeboden. 

Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere distributiepunten 

verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande infra-

structuren. 

Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om noodsituaties het 

hoofd te kunnen bieden en om te garanderen dat er ook voldoende producten 

met een lange houdbaarheidsdatum geleverd kunnen worden, moeten er 

soms aankopen gedaan worden.  

Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam. 

 

. tweede collecte: gemeente 

 

.   muziek tijdens de collecten: François Couperin, Fuga op de trompet 

 

.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. H. Knopper. 

 

. slotlied791 4, 5, 6 

 

4 Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, – 

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

5 Liefde laat zich voluit schenken 

als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken 

waarop wij uw gasten zijn. 

 

6 Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 

over ons: wil ons genezen, 

bron van liefde, liefde zelf! 

  

 

. 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 25 juni,  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger, ds. Joep de Valk. Dienst met aparte activiteiten voor ouders en 

kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 mee-

praten 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 bel-

len. 

 

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap, gevormd door 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid, 

verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn belang-

rijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen, gemeente-

avonden en overige activiteiten.  
 


