
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten
zondag  4 maart 2018

0 – 100 dienst: Wie gaat er mee? 

Vrijburg laat voorgaan: prof. Ronald Meester 
Houvast: wetenschap of geloof ?!?

Voorgangers: ds Japke van Malde en prof. Ronald Meester 
Organist: Erik Visser
Kinderkerk: Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse, Elske de Boer en 
Jessie Gravenstein 



. orgelspel Heinrich Scheidemann, Preambulum in g.

. luiden van de klokken

. welkom 

. 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 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 : NLB 321 Niet als een storm, vers 1, 2, 3 en 4 
Tekst H.Oosterhuis
Mel: B.Huijbers

2.  Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

3.  Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

4.  Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

de gemeente gaat zitten

. gebed



. lied: NLB 323 Hoor, maar ik kan niet horen (pianist: Ronald Meester)
              Tekst H.Oosterhuis
               Mel: A.Oomen 

2.  Hoor. Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.

3.  Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren – 
o toekomst, laat niet af.

. Kinderen komen naar voren: Wie gaat er mee?!? 
Als zij naar hun eigen dienst gaan, zingen we:

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 op het thema en eerste lezing: 
gedicht "De wetenschap" van Patty Scholten

Wat drijft de onderzoeker meer dan eer? 
Nieuwsgierigheid, het houvast van het weten 
wat denkt een vis, hoe zwermen de planeten 
Hij dwaalt, verdwaalt en vindt en zoekt naar meer. 
Meten is weten. Wie verzon die leer? 
Hij meet en meet en raakt nooit uitgemeten. 
De meetlat breekt, door houtworm aangevreten, 
de bliksem slaat zijn weerballonnen neer. 
Hij wordt een dwaas die staart in het kristal 
of in 't heelal met grote telescopen. 
Hij roert de oersoep maar hij vindt geen bal. 
Een kleuter demonteert zijn harlekijn, 
op Ambon zal hij later slakken slopen. 
Rumph noemt zich Rumphius en schrijft Latijn. 

. Lied NLB 807 Een mens te zijn op aarde
                                                                                                                               Tekst H.Oosthuis
                                                                                                                               Mel: T.de 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?

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

5.  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.

. schriftlezing uit Job 38  

. Lied NLB 986 De oorsprong van leven en licht 
                                                                                 Tekst: R.v.Loenen

  Mel: C.Winter

2.  Die woorden van leven en licht
heeft God in de vroegte gezongen.
Zijn lied was een scheppend 
gedicht,
zijn stem heeft het duister 
verdrongen.

3.  Het duister, de macht van de 
dood, verdween voor het licht dat 
God baarde;
het licht was zijn schepping tot 
brood,
de vrucht was het leven op aarde.



4.  Wij zingen een loflied voor Hem
die ons door de nacht zal bewaren,
want licht zal er zijn waar zijn stem
het lied zingt van hemel en aarde.

. overdenking Ronald Meester 

. muziek Heinrich Scheidemann, fuga in d

. voorbeden, 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 Jongeren

.   eerste collecte, Harriët Tubmanhuis
Het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid Oost is een project voor de 
tijdelijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen
die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. 
Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn door organisaties als 
Vluchtelingenwerk Nederland en de Steungroep Vrouwen zonder 
Verblijfsvergunning doorverwezen. Het gaat om vrouwen die naast hun 
vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke 
gebreken en de zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn. 
Rekening  NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët Tubmanhuis te 
Amsterdam

. tweede collecte: diaconie

.   muziek tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach   Allemande in Es



.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor de spreker, Ronald Meester.

. slotlied NLB 419 Wonen overal nergens thuis 
Tekst, H.Oosterhuis
Mel: volkslied

2.  Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de 
maan
mensen die dromend een stem 
verstaan – mensen veel geluk.

3.  Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en 
waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.



. Slottekst: Jesaja 40: 28  (uit de Naardense bijbel)
Weet je het niet of heb je het niet gehoord? 
Een god van eeuwigheid is de ENE,
schepper van de einden der aarde,
hij wordt moede noch mat,
niet te doorgronden is zijn inzicht. 

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

. orgelspel Johann Pachelbel, Ciacona in d

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

. Mededelingen: 
Zondag 11 maart kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger: ds Joep de Valk 

Zaterdag 10 maart (en het vervolg op zaterdag 17 maart) om 10 uur, lezing 
over Arnold Schönberg door Erik Visser. Zie de informatie in het blad 
Vrijburg.

Maandag 12 maart 20.00 uur: thema-avond Filosoferen met kinderen in de 
Moddermanzaal: ‘Waarom is het water nat?’ ‘Waar was ik voor mijn 
geboorte?’ Kinderen kunnen zulke mooie vragen stellen, hoe reageren we 
daar op? Daarover praten we met Sabine Wassenberg. 
Iedereen is welkom: (groot)ouders, docenten, en andere belangstellenden. 
Sabine Wassenberg filosofeert met kinderen en geeft trainingen filosoferen 
met kinderen en jongeren. Zij schreef hierover o.a. het boek Kinderlogica - 
filosoferen op een multiculturele school. 

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 

Naam………………………………………………………….

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

Postcode en Woonplaats………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………

mailto:roselaers@btinternet.com

