
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 18 maart 2018  

voorganger: Joost Röselaers 
m.m.v. Jacquelien de Savornin Lohman, Bram Commijs, Pieter Jan André, 
Margriet Dijkmans van Gunst 
organist: Erik Visser



. orgelspel  Girolamo Frescobaldi, Fantasie over vier thema’s.

. 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: 215: 1-2-3-4-5 (ontwaak o mens, de dag breekt aan)
tekst J. Keble 
mel: S.Webbe 

2.  Rondom wie bidden dag aandag
zijn wond´ren, die geen oog ooit 
zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop

een nieuwe kracht door ’s Geestes 
doop.

3.  Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht 
aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

4.  Wie van zich afziet naar God 
toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.

Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

5.  Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

de gemeente gaat zitten

. gebed

.   inleiding op de dienst 



.  orgelspel  Johann Kaspar Ferdinand Fischer, Preludium in Bes

. Pieter Jan André over melancholie 

. Jacquelien de Savornin Lohman zingt: ‘ouderlijk huis’  

. Lucas 13: 10-17 

. overdenking

. Lied 650: 1-2-3-4-7 ( de aarde is vervuld)
                      Tekst W. Barnard

                        Mel:F. Mehrtens  

2.  Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3.  Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4.  Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

7.  Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind



als psalmen in de nacht.
. 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.

. Jacquelien de Savornin Lohman zingt: ‘laat mij’ 

.   mededelingen en collecten

.   eerste collecte: Project in een leegstaand hotel in Athene waar 100 vluchte 
lingen zijn ondergebracht.

. tweede collecte: gemeente

.   muziek tijdens de collecten: Pierre du Mage, Récit

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. W.Wegenwijs



. lied 657 (zolang wij ademhalen)   Tekst: S.de Vries
                                         mel: Wales 1865

2.  Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

3.  Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.



4.  Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

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

.   Jacquelien de Savornin Lohman zingt: ‘dag Amsterdam’  

. orgelspel Girolamo Frescobaldi, ‘Or ché noi rimena’

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

. Mededelingen: 

Zondag 25 maart, Palmpasen. Dienst voor 0-100 jarigen in Vrijburg om 
10.30 uur. 
Voorganger: ds Joep de Valk

Donderdag 29 maart, om 19.30 uur, Witte Donderdag, dienst met avondmaal.
De voedselmand staat weer klaar.

Dinsdag 27 maart om 19.45 uur, Mindfulness en meditatie in de van Hille-
kamer o.l.v. Joep de Valk en Annemieke van der Veen.

Maandag 19 maart om 19.45 uur, in de Moddermanzaal, lezing door Jerker 
Spits over “Goethe und kein Ende”



Onze de 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 (020 4045095). 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

