
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag  4 februari 2018
0 – 100 dienst

HOU VAST

Voorgangers: ds Japke van Malde en Joël Vlasblom  
Organist: Erik Visser
Kinderkerk o.l.v. Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse, Elske de 
Boer en Jessie Gravestein 



.   orgelspel  Jan Pieterszoon Sweelinck, Psalm 23

. luiden van de klokken

. stilte

. aansteken van de kaars 

. welkom 

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.



.  lied NLB 275 vers 1, 2 en 3 (vers 1 aangepast)

Eeuwige God, hoe zijt gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
En niemand heeft u ooit gezien
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

de gemeente gaat zitten

. gebed

. lied NLB 275 vers 4 en 5 (vers 5 ook tekst aangepast) 

Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

Eeuwige God, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in u volkomen zijn. 

.   kinderen komen naar voren: hou je vast ! 
Wat mag je zelf, en wat nog niet? 

Als ze naar hun eigen ruimte gaan, zingen wij: 



Wie gaat er mee, wie gaat er mee?
Dwars door woestijnen heen en recht door zee,

waar geen velden en geen wegen zijn,
naar een leven in de gloria,

victoria!

. inleiding thema “Houvast” en lezing Exodus 20 (bijbel in gewone taal) 

. lied NLB 311 tekst, W. van der Zee.   
                                                                                                                        mel: F.Mehrtens

melodie A (vrouwen)

melodie B (mannen)



3. Melodie A+B: En Hij heeft ook 
gegeven 
dat je Hem noemen mag:
maak dan jezelf niet groter 
met Gods naam als je vlag.

4. Melodie A: En neem voluit de 
vrijheid, 
één dag van feestelijkheid,
om opgewekt te vieren 
dat God ons heeft bevrijd.

5. Melodie B: Hoor ook naar de 
verhalen 
van wie zijn voorgegaan:
want God, de God van gist'ren 
is met ons doorgegaan.

6. Melodie A+B: Geef ruimte aan 
je naaste, 
geschapen naar Gods beeld:
want alle mensen heeft Hij 
zijn leven meegedeeld.

7. Melodie A: Blijf met elkaar 
verbonden 
als mens, als man of vrouw:
zo is tot in de diepte 
ook God zijn liefde trouw.

8. Melodie B: Wil zó ruimhartig 
delen 
dat niemand stelen moet:
God liet ons samen wonen 
in ’t land van overvloed.

9. Melodie A+B: En breek niet met 
je woorden 
een anders leven stuk:
want God sprak tot ons allen 
het woord van ons geluk.

10. Melodie A+B: Gun dan elkaar 
het goede, 
zo is het ons gegund:
je leven is pas leven 
als je ook geven kunt.

. overdenking (Joël Vlasblom)  



. lied NLB 807 vers 1, 2 en 3 tekst H. Oosterhuis 
mel: T. der Marez Oyens

2.  De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

3.  De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen –
maar wie is onze weg?

. lezing: psalm 23 in een vertaling van Albert Koster 
De Aanwezige is mijn herder, aan niets heb ik tekort. 
In frisgroene oorden laat hij mij neerliggen, aan rustige wateren voert hij mij.
Mijn vitaliteit laat hij terugkeren 
hij leidt mij op integere sporen, om reden van zijn naam. 
Ook als ik gaan moet door het dal van doodschaduwen



Vrees ik geen kwaad. 
Ja, jij bent met mij! Jouw stok en jouw stut, die troosten mij!
Je brengt een tafel vóór mij in orde tegenover mijn benauwers; 
Je vet mijn hoofd in met olie, mijn beker is lafenis. 
Gewis, goedheid en trouw zullen mij volgen, 
Alle dagen van mijn leven; 
en ik blijf keren naar het huis van de Aanwezige tot in lengte van dagen. 

. lied NLB 807 vers 4, 5 en 6  (melodie, zie boven)

4.   De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam 
zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

5.   Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht

6.   Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

. overdenking (Japke van Malde)  

. muziek Georg Böhm, Sarabande in F

. voorbeden - afgewisseld met acclamatie:

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.

.   mededelingen en collecten Thema Gemeente en anderen.

.   eerste collecte, Vereniging Vrijzinnige Protestanten 
In onze samenwerkende gemeente wordt één keer per jaar voor het landelijk 
werk van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten gecollecteerd.
Rekening: NL 39 INGB 0000 5078 89. Landelijke VVP Utrecht
. tweede collecte, diaconie

.   muziek tijdens de collecten, François Couperin, Les moissonneurs
                                                                                     (=maaiers)

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Mevr. B.van der Wal

. slotlied NLB 423 vers 1, 2 en 3                                         tekst S.de Vries
                     mel: C.Winter           



2.  Voor wie ons lief zijn vragen wij
God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij 
vrede: ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3.   Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!



Slottekst: gedicht van Erik Idema bij psalm 23 

Jij zoekt voor mij groen grazig gras. 
Ik voel me vrij, speel zonder jas.

En als ik blaat, begrijp jij mij. 
Loop ik op straat, ben jij er bij. 

In diepe nacht, maak jij het licht. 
Jij houdt de wacht, jij blijft in zicht. 

Als ik jou heb, heb ik genoeg. 

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

. orgelspel Domenico Scarlatti, Pastorale in D

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

. Mededelingen: 

.   Zondag 11 februari kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger: ds Joost Röselaers 

.   Dinsdag 13 februari om 19.45 uur, Ruimte voor aandacht: Mindfulness- 
meditatie. Ds. Joep de Valk en/of Annemieke van der Veen.

.   Donderdag 15 februari, om 12.30 uur, Vrijburglunch.

.  Zondag 18 februari staat de voedselmand weer klaar om eten in te zamelen 

Vooruitblik: maandag 12 maart 20.00 uur Kinderlogica
Kinderen kunnen vaak (nog) zo verwonderd zijn over dingen: ‘Waarom is 
het water nat?’ ‘Waar was ik voor mijn geboorte?’



Voor iedereen die dit soort momenten van filosofische diepgang met een 
kind wil opzoeken of een gesprek wilt voeren over filosofische vragen:  kom 
naar de thema avond met filosofe Sabine Wassenberg. Iedereen is welkom: 
(groot)ouders, docenten, en alle andere belangstellenden. 

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), ds Joost Röselaers (0655776713) en ds Liesbeth 
Baars (06 23 64 12 42). Onze jongerenwerker is Jelle de Graaf (06-
28562748). 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, 
gevormd 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 
roselaers@btinternet.com 

mailto:roselaers@btinternet.com


Naam………………………………………………………….

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

Postcode en Woonplaats………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………


