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zondag  

11 november 2018  

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 
 

 

 

Compassie en Zelfcompassie 

 

Tweede gebod is dit:  

‘liefhebben zul je je naaste als jezelf’!-  

een ander gebod, groter dan deze, is er niet!  
Markus 12, 31 uit de Naardense vertaling 

   

(Zelf)compassie is het bewustzijn van het lijden van 

de ander of van jezelf, met de wens om het te  

verlichten. 

 

 

 

 

 
Voorganger: ds Joep de Valk 

Lector: Lilian Roos 

Organist: Erik Visser  
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Orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Echofantasie in a 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

Stilte 

          

 De gemeente gaat staan 

 

Lichtlied:  Doe je licht aan  

 

      

 

Votum: 

 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige, 

 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 

 voorganger: Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn. 

 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 

Groet:   

 voorganger: Vrede zij u. 

 gemeente: De wereld zij vrede. 
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Lied   Kom in ons midden Geest van God, tekst: J.v.Opbergen; 
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Niemand ontkomt aan uw gezicht,  

geen mens verbergt zich voor uw licht,  

want, God, gij leeft in mensen. 

 

Gij roept om aandacht, recht en brood, 

Gij zucht met ons in pijn en dood  

en kunt alleen maar wensen 
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Dat wij u zien zoals gij zijt:  

leven aan leven toegewijd, -  

en niets mag dood verdwijnen. 

 

Zult gij ons vinden mettertijd,  

want gij besteedt een eeuwigheid  

om levend te verschijnen. 

de gemeente gaat zitten 

 

Gebed 

 

Lied Heb ik Uw stem goed gehoord 

Tekst Els Plantenga; melodie Bernard Huijbers 
 

 

 

 

2. Twijfel heeft mij overmand,  

ergernis houdt mij gevangen. 

Is er geen liefdesverband  

of heerst slechts eigenbelang? 

 

 

 

3. Staan wij wel eerlijk voor 

U? 

Durven wij open en bloot zijn? 

Wij sluiten angstig ons af,  

bang voor de strijd en de pijn. 

 

 



6 

 

4. door vele vragen verward  

hopen wij diep op een antwoord. 

Geef ons geduld in ons hart,  

moed om Uw woord te verstaan. 
 

Inleiding  

 

Verhaal uit de bijbel over de belangrijkste geboden  

Markus 12, 28-34b, Naardense Vertaling 

 

 

Kort orgelspel  Domenico Zippoli, Versetto in c 

 

 

Wetten uit de bijbel Wat je niet moet doen en wat wel  

Leviticus 19, 9-18, Naardense Vertaling 

 

 

 

 

Lied    

 



7 

 

 
 

2.  Jij die mij wenkt en aanziet, groet  

in mensen zonder tal,  

jij die in elke vreemde hoopt  

dat ik hem kennen zal. 

Doorbreek mijn kleur, mijn eigen soort,  

mijn eigen stad en land. 

Dat ik nog ooit de ander zie  

van zijn verborgen kant. 

                                3. Jij die zegt met brood en wijn  

                                    wie mensen kunnen zijn,  

                                    jij die mij leert hoe mensen voor  

                                    elkaar te winnen zijn. 

                                    Doorbreek mijn angst voor zelfverlies,  

                                    mijn zorg voor eigen nood. 

                                   Dat ik nog ooit durf op te staan  

                                   uit zelfbehoud, mijn dood... 

Overdenking 

 

Stilte, overgaand in pianospel Claude Debussy,‘La fille aux cheveux de lin.’ 
 

 

Voorbeden afgesloten met 2x 

 
                Eeuwige     God,   wij    bidden   u     verhoor ons 
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Meditatieve stilte en gezamenlijk Onze Vader 

 

Mededelingen 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor dhr. Grijpma. 

 

Collecten, thema, Zieken 

.   eerste collecte, de Kruispost     

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

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

dien nodig aangevuld door maatschappelijk werk.      

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

 

. tweede collecte: diaconie 

 

Muziek tijdens de collecten:  François Couperin,  Les moisonneurs (de maaiers) 

 

Slotlied Iona 40                                                                Melodie Erik Visser 

 
 

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 

Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
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Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

 

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 

Afscheid en zegen,  

de gemeente antwoordt met:  

 
 

Orgelspel Georg Muffat, Ciacona in G  

 

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

******************************************************** 

Boven, in de Moddermanzaal wordt om 11.45 uur een tentoonstelling geo-

pend met het werk van Elizavete, Madina en Sabina Mezhidova. 

 

 

Mededelingen:  

Zondag 18 november kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger:ds J.van Aller. 

 

Dinsdag 13 november, om 19.45 uur is er in de van Hillekamer een mindful-

ness-meditatie groep, o.l.v. Joep de Valk en/of Annemieke van der Veen 

 

Donderdag 15 november om 12.30 uur, Vrijburg lunch. 

 

Zaterdag 17 november om 10.00 uur Algemene ledenvergadering. 
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Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze vol-

gen 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), ds Joost Röselaers (06-55776713) 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 open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, ge-

vormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige jongeren. 

Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn 

onze uitgangspunten die terugkomen in onze diensten, kringen, avonden en 

andere 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  

www.vrijburg.nl 

 

Naam…………………………………………………………. 

 

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

 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

 

E-mailadres:…………………………………………………… 
 

http://www.vrijburg.nl/
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

