
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 9 juli 2017 

De maat voor de ander, de maat voor jezelf 

!  

voorganger: ds. Lense Lijzen 
lector: Jet van Koppen 
organist: Erik Visser 



.   orgelspel  

. 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  910    Soms groet een licht van vreugde       
           tekst W.Cowper,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                mel: Wales   

!  

2.   Goddank, wij overdenken  
’t geheim van onze Heer,  
het heil dat Hij wil schenken,  
dat nieuw is altijd weer.  
Bevrijd van onze zorgen  
begroeten wij de dag  
en vrezen niet de morgen,  
wat hij ook brengen mag. 

 
  3.   Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt,  
zal ook zijn kinderen kleden,  
Hij kent ons lief en leed.  
Geen schepsel wordt vergeten,  
Hij houdt het al in stand,  
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand 



4.   Al zal geen wijnstok dragen,  
geen vijgenboom zijn vrucht,  
al ligt het veld te klagen  
onder een lege lucht,  
God doet zijn hand toch open,  
zijn lof krijgt stem in mij.  
Daar ik op Hem mag hopen,  
ben ik alleen maar blij. 

         de gemeente gaat zitten 

. gebed 

. lied  281: 1 t/m 6    Wij zoeken hier uw aangezicht  tekst S.de Vries,                                                                                                                              
             mel: Selby 

!  

2.   Wanneer het donker ons 
verrast,  
houd ons dan in uw goedheid vast:  
Kyrie eleison! 

3.   Verschijn ons als de dageraad,  
Gij, zon die ons te wachten staat:  
Kyrie eleison!  

4.   Gij roept ons met een nieuwe 
naam 

uit dit genadeloos bestaan:  
Kyrie eleison! 

5.   Dat ieder die zich tot U wendt  
de gloed van uw genade kent.  
Kyrie eleison! 

6.   De zon straalt van uw aange-
zicht 
en zet ons leven in uw licht.  
Amen. Halleluja!  



. inleiding op de schriftlezingen 

. eerste lezing  Zacharia 9 vers 9 t/m 12 

. lied (psalm) 33: 1, 2 en 8                                     tekst, S.Noordholt en J.Wit 

!  



2.   Zing al wie leeft van Gods genade,  
want waarheid is al wat Hij zegt.  
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,  
op liefde rust zijn heilig recht.  
Die zich openbaarde / overal op aarde,  
alles spreekt van Hem.  
Hem’len hoog verheven, / vol van blinkend leven,  
schiep Hij door zijn stem. 

8.   Wij wachten stil op Gods ontferming,  
ons hart heeft zich in Hem verheugd.  
Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
zijn heil'ge naam is onze vreugd.  
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,  
uw barmhartigheid.  
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten  
nu en voor altijd.  
  

. tweede lezing  Lucas 6 vers 36 t/m 45 

. lied  991  De eersten zijn de laatsten tekst, W.Barnard 
          Mel: F.Mehrtens           

!  



2.   God moge ons behoeden,  
wij zien elkander aan,  
de broeder kent de broeder  
als een die voor moet gaan. 

3. Zo staat het voorgeschreven,  
zo is het steeds voorzegd,  
wie achter is gebleven  
krijgt eerstgeboorterecht.  

4.   Het onderste komt boven,  
de torens vallen om,  
het woord is aan de doven,  
de waarheid aan de droom. 

5.   Wie later is geboren  

6. Zo hoog zijn Gods gedachten,  
zij gaan de tijden door,  
wie voor was blijft ten achter,  
wie achterbleef gaat voor. 

7.  Veracht dan niet de kleinen  
en die verloren zijn,  
want God noemt hen de zijnen  
die laatgeboren zijn. 

8.   De eersten zijn de laatsten,  
wie nakomt gaat voorop!  
Kies dan de goede plaatsen  
en geef uw hart aan God. 

komt eerder aan de tijd, 
wie lager thuisbehoren 
gaan hogerop vrijuit. 

. overdenking 



 lied 119a Uw woord omvat mijn leven         tekst S.de Vries 
               mel: W.Vogel  

!  

2.   Op U laat ik mij voorstaan,  
ik ben aan U gehecht.  
Waar Gij betrouwbaar voorgaat  
ontvouwt zich weer een weg.  
De paden die ik zelf bedacht  
zijn doelloos doodgelopen.  
Zij voerden in de nacht 

3.   Uw woorden te herhalen  
is honing in mijn mond.  
Mij raakt niet meer het smalen  
dat ik mij aan U bond.  
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,  
maar heel mijn zoekend leven –  
Gij hebt het zoet gemaakt. 

4.   God, laat mij nooit verliezen  
de vreugde om uw woord,  
de moed mijn weg te kiezen  
waar ik uw voetstap hoor.  
En overtuig mij dag aan dag  
dat Gij mij hebt geroepen,  
ja, dat ik leven mag! 



. voorbeden, afgewisseld met  

!  

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. 

.   collectenThema Europa en de Wereld  

.   eerste collecte, Stichting Colibri      
De Stichting heeft tot doel verarmde kinderen in de grensstreken van Peru te 
helpen zich als een normaal kind te ontwikkelen. Door het bouwen van kleu-
terscholen en uitrusten of een bestaande kleuterschool te ondersteunen met 
lesmateriaal, een schoolbord, een keuken en keukengerei. 
Het medische project, is bestemd voor ondervoede kinderen, die zich door 
gebrek aan voedsel, vitamines en vaccinaties niet kunnen concentreren.  
Een ander project betreft de moeder van het kind. Hierin wordt haar prakti-
sche kennis over eerste hulp, gezonde voeding met producten uit de omge-
ving bijgebracht, wordt ze betrokken bij de zorg voor haar kind, wordt haar 
de kans geboden de kennis en kunde te vergaren waarmee ze in haar eigen 
onderhoud kan voorzien. Veel van de moeders van deze kinderen gaan naar 
de markten om hun producten te verkopen.  
Rekening: NL 53 ABNA 0617 002 347 

. tweede collecte: diaconie 

.   muziek tijdens de collecten 



.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. D. Vrind 

. slotlied  Lied 657 Zolang wij ademhalen tekst S.de Vries 
          Mel: Wales 

!  

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. 

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

. orgelspel  

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
Ds. Joost Röselaers gaat in gesprek met de gemeente en licht zijn ideeën toe. 
******************************************************** 

. Mededelingen:  
Zondag 16 juli om 10.30 uur, kerkdienst in Vrijburg. 
Voorganger, ds 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 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.  



--------------------------------------------------------------------------- !  
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:…………………………………………………… 

mailto:devalk@vrijburg.nl

