
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 10 september 2017

thema,wees niet bang….en ga.
                      

voorganger: Joost Röselaers 
lector:  Carolien Morée 



organist: Erik Visser
. orgelspel Pierre du Mage, Preludium en fuga in d

. 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 280 (de vreugde voert ons naar dit huis) 
MELODIE VAN JOHN PLAYFORD

2.   Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3.   dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4.   Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

5.   Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6.   Vervul ons met een nieuw 
verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

7.   Dit huis slijt mét ons aan de 
tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

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.

. inleiding op de schriftlezingen

. eerste lezing Psalm 139: 1-12 

. tweede lezing Mattheus 10:27-31 



. lied 910 (Soms groet een licht van vreugde)            tekst  W.Cowper
                        vert. J.W.Schulte Noordholt

             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.

. overdenking

. lied 981 (Zolang er mensen zijn op aarde)
    OP MELODIE VAN 488-A UIT OUDE LIEDBOEK 

2.   Zolang de mensen woorden 
spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

3.   Gij voedt de vogels in de 
bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.



4.   Gij zijt ons licht, ons eeuwig 
leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5.   Daarom moet alles U 
aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

. 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.

.   collecten Thema Vreemdelingen

.   eerste collecte, Inloophuis Makom
Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen 
een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er 
is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt 
Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid te 
(re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week worden deelgenomen 
aan de Kunstsuite.
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep 



Amsterdam o.v.v. Makom
. tweede collecte: gemeente

.   muziek tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach

.   mededelingen en open tijd

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor dhr. Ben Vollers

. slotlied 767: 1-2-3-4-7 (De toekomst van de Heer is daar)     tekst W.Barnard
      mel, Dublin 

1706

2.   De trouw zal bloeien als een 
roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

3.   Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij
God roept de vrede uit !

4.   Sta op, o God, en maak het 
waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer 
ontwaakt
uit haar betovering.

7,   Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd;



een koning als een korenaar staat op in majesteit.



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

. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Toccata in F

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
Boven, in de Moddermanzaal wordt de tentoonstelling van het werk van 
Fabrice geopend.
********************************************************

. Mededelingen: 

Zondag 17 september 2017, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger, ds Joep de Valk

Donderdag 21 september, om 12.30 uur, de maandelijkse lunch van de diaconie.

Zondag 24 september is er geen dienst in Vrijburg, maar doen wij mee met een 
oeucumenische dienst in de Oud-Katholieke kerk (Ruysdaelstraat 37 in 
Amsterdam).

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 
meepraten in onze LinkedIn groep.

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Joep de Valk (06-53391524), ds Japke van 
Malde (071 5142807) en ds Joost Röselaers, 06-55776713). 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:……………………………………………………

mailto:devalk@vrijburg.nl
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