
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Zondag 25 februari 2018

voorganger: Dr. Johan Goud 
lector: Gert van Drimmelen  



organist: Erik Visser
. orgelspel  Girolamo Frescobaldi, Toccata in C

. luiden van de klokken

. welkom 

. 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 807: 1,3,5,6 tekst,H.Oosterhuis

mel, T.de Marez Oyens

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?

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.

De gemeente gaat zitten

. gebed



. lied 317: 1,2,3 tekst Jan Wit
Mel, psalm 38 

2.  Heer, uw boodschap staat 
geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

3.  Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil´ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

. inleiding op de schriftlezing(en)

. eerste lezing I Koningen 19: 9-13a



. lied 892: 1,2,3,4 tekst M.Jacobse
  mel. T.de Marez Oyens

2.  En ook wanneer de diepte trilt
en de aarde siddert als een riet,
is het in deze beving niet
dat Gij U openbaren wilt.

3.  Niet in het alverblindend lichtvan vuur, 
niet in een vlammengloed
is het dat Gij wilt zijn ontmoet
en vinden wij uw aangezicht.

4.  Maar als de koelte om ons staat
en een zacht suizen ons vervult,
weten wij dat Gij komen zult,
en wij omwinden het gelaat.



. tweede lezing Romeinen 8: 31-38

. lied 118: 1,8

8.   De steen, die door de tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ’s Heren hand alleen geschied.



Het is een wonder in onze ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.
.   derde lezing  Marcus 9: 2-10

. overdenking

. muziek Jan Pieterszoon Sweelinck Fantasie in g

. lied 422: 1,2,3  tekst, A.Jonges
mel, W.Vogel

2.  Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten

zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
3.  Laat ons hopen,
biddend hopen,



dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven

dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

. 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, Eigen jeugdwerk
Het Jeugdwerk van Vrijburg in al zijn aspecten verdient ons aller steun.
Rekening: NL 33 INGB 0000 0362 86  o.v.v. Jeugdwerk, Amsterdam

. tweede collecte: gemeente

.   muziek tijdens de collecten, Tarquinio Merula, Canzona in C

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Mevr. K.A.Mul-Vedder.



. slotlied 418: 1,2,3  tekst vert. Ad den Besten
mel,D.Trautwein

2.  Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3.  Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.



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

. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Bergamasca

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

. Mededelingen: 

Zondag 4 maart kerkdienst 0-100, in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger:ds Japke van Malde. Zij laat voorgaan: de wiskundige: Ronald 
Meester, over  “houvast”. Meer informatie in het blad Vrijburg.

Dinsdag 27 februari om 19.45 uur, Mindfulness-meditatie o.l.v.ds. Joep de 
Valk en/of Annemieke van der Veen.

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)  ds Liesbeth 
Baars (06-23641242) 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 

Naam………………………………………………………….

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

Postcode en Woonplaats………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………

mailto:roselaers@btinternet.com

