
 

 

 

Dienst zondag  
30 december 2018 
 
 
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
 
 
 
 

Thema De belofte van een rechte rug 
 
 

                                                                         
Voorganger: ds Klaas Vos 
Lector: Wiepke Wegenwijs 
Organist: Erik Visser  
 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

Orgelspel  
 
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 God, 
 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. 
Lied ps.8a: 1,2 en 3                       tekst, K.Deurloo 



 

 

                                mel: T.Talis 1621 

 
 

2.  Het eerste kinderlijk geluid 
roept glorieus uw sterkte uit. 
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
ontwapent Gij wat ons benauwt. 
 
 

3.  Zie ik uw sterren in de nacht, 
die hemelhoog geschapen pracht, 
wat is dan niet het mensenkind 
dat Gij het kent en zo bemint. 
  
 

                                                               de gemeente gaat zitten 
Gebed 
 
Lied ps.8a: 4,5 en 6 (melodie, zie boven) 

 
4.  Geen sterrenhemel houdt hem 
klein; 
de mens mag vorst der aarde zijn. 
Gij kroont hem als uw bondgenoot 
en maakt hem bijna god’lijk groot. 

5.  Al wat op aarde is laat Gij 
zich buigen voor zijn heerschappij. 
De dieren komen in een stoet 
hem hoog en breed al tegemoet. 

 
6.  Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
want op de aard’ is wijd en zijd 
het mensenkind uw majesteit. 
Inleiding op thema  
 



 

 

Lezing (door lector) Genesis 6: 1 t/m 12 
 
Lied   350         tekst W.Barnard 

          mel; Wittenberg 1533 

  
 
 
2.  Want al het water wast niet af, 
dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt 
ons uit de hoge vrede haalt. 
 
3.  Tot ondergang zijn wij ge-
doemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons 
gaan 
door ’t water van de doodsjordaan. 
 
4.  Wij staan geschreven in zijn hand, 
Hij voert ons naar ’t beloofde land. 
Als kinderen gaan wij zingend voort,  
de Vader is het die ons hoort. 

 
5.  Met Noach en zijn regenboog, 
Mozes die uit Egypte toog 
en Jona uit het hart der zee, 
bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 
 
6.  Naäman, nu niet meer onrein, 
mag onder uw beminden zijn. 
Ja, alle volken zijn in tel 
bij U, o God van Israël! 
 
7.  Gij heft de aarde aan het licht 
door diepte heen en door gericht, 
eens zal zij bloeien als een roos, 
een dal van rozen, zondeloos! 

Lezing: Lukas 2: 25 t/m 35 
 
Lied: 159a                     tekst T.Naastepad 



 

 

                           mel: Lyon, 1551 

  
 
2.  Gij hebt het opgericht 
voor aller aangezicht, 
een schouwspel voor de tijden, 
een licht is opgegaan, 
het zal de nacht verslaan 
en Israël verblijden. 
 
 
 
Overdenking 
 
Stilte  
 
.    Lied 351          tekst:W.Barnard 

            mel: J.Geraedts 



 

 

 
 

 
2.  Wij zijn in U begraven, 
wij staan met U rechtop. 
Wij zijn niet langer slaven, 
maar kinderen van God. 
Een wereld zijn wij oud, 
maar nieuw als deze morgen, 
geboren ongeborgen, 
verloren tot behoud. 

3.   De dood van één voor allen 
werd vruchtbaar in de tijd, 
het zaaizaad is gevallen, 
het loopt op oogsten uit. 
De zondvloed is voorbij, 
ziedaar de nieuwe oever, 
een duif koert in het lover, 
dit is de overzij

.Voorbeden afgewisseld met acclamatie: 



 

 

 
                Eeuwige     God,   wij  bidden   u     ver-hoor ons 
 
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 het kwade. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen. 

 
Mededelingen en collecten 
 
.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor   
 
.   thema collecten:  Stad en de naaste 
 
.   eerste collecte, Het Stoelenproject     
Het Stoelenproject biedt opvang voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn in 
Amsterdam, los van regiobinding of verblijfsvergunning. Het is gelegen aan 
de Marnixstraat onder de parkeergarage en is open van 15 september tot en 
met 30 april. Iedere avond en nacht is er onderdak voor 45 mensen. Tijdens 
de koudeopvang voor 50 mensen. Koudeopvang geldt wanneer het enige da-
gen vriest. 
Uit vooral praktische overwegingen is het geboden comfort van de opvang 
laag: koffie, thee, een stevige maaltijd, ontbijt, matras. Geen dekens, geen 
kussens, geen douches. De maaltijden worden door vele diverse vrijwilligers 
gekookt (kokenineenanderekeuken.nl). Ook de andere taken binnen het Stoe-
lenproject worden voor het grootste deel door een 70tal vrijwilligers gedaan 
(www.stoelenproject.nl). 
De gemeente betaalt 90% van de vaste kosten. Voor de overige 10% en voor 

alle extra’s zoals muziekavonden of werving van vrijwilligers is het Stoelen-

project aangewezen op giften. Rekening: NL 32 INGB 0001 3205 98. t.n.v. 
Stoelenproject Amsterdam. 

http://www.stoelenproject.nl/


 

 

 
. tweede collecte: diaconie 
 
Muziek tijdens de collecten 
 
Slotlied (staande gezongen): lied 655                            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 ge-
zang! 
 
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

. 
 
Uitzending en zegen,  
de gemeente antwoordt met  



 

 

 
 
Orgelspel  
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
******************************************************** 
 
. Mededelingen:  
Zondag  6 januari kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds.Japke van Malde 
 
Donderdag 30 januari om 20.00 uur in Vrijburg; Voorstelling over de mens 
achter de componist  L.v.Beethoven. Acteur; Klaas Hofstra, m.m.v. pianiste 
Regina Albrink. Entree € 12.50. Opgeven via het bureau; 020-6714277 of 
mail: administratie @vrijburg.nl  
 
 
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), 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 en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid, 
respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten 
die terugkomen in onze diensten, kringen, avonden en andere activiteiten. 


