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Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 

 

 

 

Op reis. Leven als een pelgrim 
 

Lopend sta ik stil 

bij wat ik wil. 

Ik kies geen weg 

de weg kiest mij. 

Ik leg mij neer 

bij het getij. 

      Thijs Hanrath 

 

Zondag 25 juni 2017 

1ste van de zomer 
voorganger: ds. Joep de Valk 

organist: Erik Visser 

cantorij o.l.v. Kaiyi Min 

lector: Liesjettie de Jong 
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orgelspel: Henry Purcell, Voluntary in G 

 

luiden van de klokken 

 

stilte en aansteken van de kaars  
 

          de gemeente gaat staan 

Lichtlied doe je licht aan 

 
  

 

votum en groet 

 

 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. 

 gemeente:  Die liefde is en grond van ons bestaan. 

 voorganger: Die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst. 

 gemeente:  Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 

 voorganger: Vrede zij u. 

    gemeente:     De wereld zij vrede.
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openingslied  De vreugde voert ons naar dit huis melodie LvdK 447 

 
1.  De vreugde voert ons naar dit huis 

     waar ’t woord aan ons geschiedt 

     God roept zijn naam over ons uit 

      en wekt in ons het lied. 

 

2.  Dit huis van hout en steen, dat lang 

     de stormen heeft doorstaan, 

     waar nog de wolk gebeden hangt 

     van wie zijn voor gegaan. 

 

3.   Dit huis dat alle sporen draagt 

      van wie maar mensen zijn, 

      de pijler die het alles schraagt, 

      wil Jij die voor ons zijn? 

 

4.   Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

      de hemel open gaat, 

      waar Jij ons met Jouw eng’len troost, 

      waar Jij Je vinden laat.       

 

7.   Dit huis slijt met ons aan de tijd, 

      maar blijven zal de kracht 

      die wie hier schuilen verder leidt 

      tot alles in volbracht.     de gemeente gaat zitten 
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inleiding, stilte, inkeer 

 

lied psalm 139 Heer, die mij ziet zoals ik ben 

 
 

Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 

mij met uw vingers aangeraakt, 

met toegewijde tederheid 

mijn nieren en mijn hart bereid, 

mij in de moederschoot geweven, 

mij met uw wonderen omgeven. 

 

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 

Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op de weg ten leven. 
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verhaal uit de bijbel Matteus 10,1-4.16 

 

kort orgelspel: Erasmus Kindermann, Preambulum in C 

 

gedicht uit de bijbel psalm 121, een pelgrimslied, Naardense vertaling 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:  

vanwaar zal komen mijn hulp?  

Mijn hulp is van bij de Ene,  

de Maker van hemel en aarde.  

Niet geve hij je voet prijs aan wankeling,  

niet sluimeren zal hij die over je waakt.  

Zie, nooit sluimert, nooit slaapt  

hij die over Israël waakt.  

Het is de Ene die over je waakt,  

de Ene is je schaduw aan je rechterhand.  

Overdag zal de zon je niet steken,  

noch de maan in de nacht.  

De Ene zal over je waken voor alle kwaad,  

hij zal waken over je ziel.  

De Ene waakt over je gaan en je komen,  

van nu af en tot in eeuwigheid.  
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lied 491 Wonen overal nergens thuis 

gezongen door de cantorij 

 

 
 

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. 

 

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. 
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overdenking 

 

stilte, overgaand in zang 

833 Neem mij aan zoals ik ben 

cantorij tweestemmig, daarna allen 

 
 

 

voorbeden, afgesloten wederom met 

Neem mij aan zoals ik ben 

cantorij tweestemmig, daarna allen 

 

Neem mij aan zoals ik ben,  

wek in mij wie ik zal zijn,  

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij  
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 langere meditatieve stilte / stil gebed 

 

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. 

 

mededelingen en open tijd 
 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar de familie Horlings-

Verbree, Abcoude. 

 

collecten, thema  Armoede 

 

.   eerste collecte; de Kruispost       

In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische en 

psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg geen 

hulp kunnen vinden. Kruispost geeft hulp aan onverzekerden, daklozen en 

asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een donatie gevraagd en draagt zo naar 

vermogen bij in de onkosten.  

Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt 

hulp gegeven die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk, 

indien nodig aangevuld door maatschappelijk werk.      

Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370  t.n.v. Stichting Vrienden van 

Kruispost 

  

 .   tweede collecte; diaconie 

 

 .   koor tijdens de collecten, With a voice of singing  
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slotlied Ga dan op weg    

 
Ga dan op weg  

en ontmoet op je weg medemensen 

Doe aan eenieder  

al wat jij je zelf toe zou wensen 

Dan onder ’t gaan  

zul je de ander zien staan  

en overschrijdt je je grenzen  

 

afscheid en zegen 

 

Ga dan op weg  

en schud af al je twijfels en zorgen 

Ga en ontdek  

wat vandaag nog voor jou is verborgen 

Houd op het Licht  

altijd je ogen gericht 

Dat zal je kracht zijn voor morgen. 

 

orgelspel Johann Sebastian Bach, Preludium en fuga in C 
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Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 

 

 

mededelingen:  

Zondag 2 juli, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur . 

Voorganger, ds. E. de Clercq 

 

Dinsdag 27 juni, om 19.45 uur, Mindfulness. (Annemieke van der Veen 

en/of Joep de Valk). 

 

 

 

 

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)  

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. 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.vrijburg.nl/
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---------------------------------------------------------------------------  

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:…………………………………………………… 

http://www.google.nl/url?url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-het-teken-van-de-schaar-en-van-de-besnoeiing-image10583498&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_H1bVL38Gcf3aqb-gpAE&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=wehHdMUpNUfh5LawIjIy4Q&usg=AFQjCNEcEuvgKZSC5VmlfpC9Dg5zCObQww
mailto:devalk@vrijburg.nl

