
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten
zondag 6 mei 2018

0 – 100 dienst: Vrij zijn 
van regels op zondag ? 

(afbeelding: sculptuur van Anke Birnie)

Voorgangers: ds Japke van Malde 
Organist: Erik Visser
Lector: Reinier Hattink 
Kinderkerk: Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse, Elske de Boer en 
Jessie Gravenstein 



. orgelspel William Byrd, Fantasy in C

. 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. 



.  lied: NLB 216 Dit is de morgen   tekst E. Farjeon (vert. A.Govaart)              
               mel,  keltisch

2.  Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3.  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

de gemeente gaat zitten

. gebed



. lied: NLB 117d Laudate omnes gentes 

 
Vertaling; Alle volken, loof de Heer

. Kinderen komen naar voren: 
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: Ida Gerhardt 
Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust. 
De handpalm is geopend naar het licht. 



. Lied NLB 845 Tijd van vloek en tijd van zegen (melodie psalm 77)



 2.Tijd van troosten, tijd van tranen,
    tijd van mooi zijn,
    tijd van schamen                          
tijd van jagen nu of nooit,
     tijd van hopen dat nog ooit.
    Tijd van zwijgen, zin vergeten,
     nergens blijven, niemand weten.
    Tijd van kruipen, angst en spijt,
    zee van tijd en eenzaamheid.

3.   Wie aan dit bestaan verloren
       nieuw begin heeft afgezworen,
       wie het houdt bij wat hij heeft
       sterven zal hij ongeleefd.
       Tijd van leven om met velen
       brood en ademtocht te delen.
       Wie niet geeft om zelfbehoud,
       leven vindt hij honderdvoud.

. schriftlezing: Exodus 20: 8 – 11 en Marcus 2: 23 tot 3: 5 

Exodus 20: 8 – 11 
8Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9Zes dagen lang kunt u werken
en al uw arbeid verrichten, 10maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd 
is aan uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en 
dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor 
vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11Want in zes dagen heeft de 
Eeuwige de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en 
op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft God de sabbat gezegend en heilig
verklaard.

Marcus 2: 23 – 3: 6
23Eens liep Jezus op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen 
gingen de velden in en begonnen aren te plukken. 24‘Kijk eens!’ zeiden de 
farizeeën tegen hem. ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?’ 25Maar 
hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn 
metgezellen gebrek leden en honger hadden? 26Hij ging het huis van God 
binnen – Abjatar was toen hogepriester – en at van de toonbroden, waarvan 
alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te 
eten.’ 27En hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de 
mens voor de sabbat; 28en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de
sabbat.’
31Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde
hand. 2Ze letten op hem om te zien of hij die op sabbat zou genezen, zodat ze
hem zouden kunnen aanklagen. 3Hij zei tegen de man met de verschrompelde
hand: ‘Kom in het midden staan.’



 4Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? 
Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. 5Hij keek hen boos 
aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei hij tegen
de man die in het midden stond: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en
er kwam weer leven in. 6De farizeeën verlieten de synagoge en gingen 
overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen.

. Lied NLB 534 Hij die de blinden weer liet zien            tekst:H.Jongerius
  mel: E.Miller

2.  Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam 
verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

3.   Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed 
ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:

ons levenspad, de Zoon van God.

4.   Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid 
spreekt:
het levend woord, de Zoon van 
God.



. overdenking 

. muziek Johann Sebastian Bach, Preludium in C

. voorbeden, 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 de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

.   mededelingen en collecten Thema  Stad en de naaste

.   eerste collecte,Voedselbank Amsterdam Diaconie
De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens 
die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Men
functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze 
maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer verkocht wordt, 
worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants aangeboden. 
Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere distributiepunten 
verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande 
infrastructuren.
Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om noodsituaties het 
hoofd te kunnen bieden en om te garanderen dat er ook voldoende producten 
met een lange houdbaarheidsdatum geleverd kunnen worden, moeten er 
soms aankopen gedaan worden. 
Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam



. tweede collecte: diaconie

.   muziek tijdens de collecten: Samuel Scheidt “Wehe, Windgen, Wehe”.

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Gert van Drimmelen 

. slotlied NLB 657, vers 1 en 4 Zolang wij adem halen,   tekst S.de Vries
   mel: Wales 1865 

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.





. Slottekst: van rabbi Sjimon 

De sabbat is overhandigd aan jullie, maar jullie zijn niet overhandigd aan de 
sabbat. 

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

. orgelspel Johann Sebastian Bach, Preludium en fuga in G

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

. Mededelingen: 

.   Donderdag 10 mei, Hemelvaart. Gezamenlijke viering in het Beatrixpark   
om 10 uur.(o.l.v. ds.E.J.de Wijer)

.   Zondag 13 mei, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
    Voorganger ds. Joep de Valk, en Dik Mook.
    Feestelijk afscheid van de partnergemeenten uit Duitsland. 
   Opgeven als men blijft bij de lunch (tel, via bureau Vrijburg woe/do.tel:      
020 -6714277 of administratie@vrijburg.nl) 

  .   Dinsdag 8 mei om 19.45 uur, Mindfulness en meditatie o.l.v. Annemieke 
van der Veen en/of Joep de Valk.                          

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



