
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 20 mei 2018 
Pinksteren   

                        
                                   

voorganger: ds. Joost Röselaers en ds. Joep de Valk 
lector: Jet van Koppen 
programma voor de kinderen o.l.v. Annemieke van der Veen 
cantorij o.l.v. Kaiyi Min 
organist: Erik Visser



. orgelspel Girolamo Cavazzoni en Joh. Seb. Bach ‘Veni creator spiritus’
Joh. Georg Albrechtsberger, ‘Komm heiliegre Geist mit deiner Gnad’

. 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 het licht en ons roept om dienstbaar te zijn 
gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

. groet
voorganger: Vrede zij u.
gemeente: De wereld zij vrede.



.  openingslied 672: 1-2-7 (Kom laat ons deze dag)         tekst V.E.Loscher
        mel: J.S.Bach

 
     

2.   O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

7.  Wie ’s Heren Geest bezielt,
wie ’s Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.                       



de gemeente gaat zitten

. gebed 

. De Cantorij zingt: ‘Herr, unser Gott’ 

. bevestiging van Eli Valeton als lid van de remonstranten 

.   lied 670: 1-2 (Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer)      tekst, M.Luther
                mel;Wittenberg

2.   Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord

.   inleiding 



. lezingen: Genesis 3: 8-9 en Handelingen 2: 1-11  

. lied 701 (Zij zit als een vogel) tekst, J.L.Bell en G.Maule.  
              mel: J.L.de Bell

2.  Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

3.   Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

4.   Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

. overdenking



. de cantorij zingt : domine deus in simplicitate cordis mei

. 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 

.   collecten Thema Stad en de naaste

.   eerste collecte; Stichting Exodus 
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en 
gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de 
criminaliteit te stappen. 
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen 
verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. 
Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van 
(ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt 
het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks
te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis.
Rekening NL 68 INGB 0004 324 414  t.n.v. Stichting Exodus Nederland 
Leiden
 .   tweede collecte, diaconie

  .   muziek tijdens de collecten:
Lied: ‘kom Geest van God en raak ons hart’ door Cantorij en Gemeente 
eerste couplet door Cantorij, overige door gemeente en cantorij. 

http://www.exodus.nl/okd






2.  Kom Geest van God, ontsluit ook ons
dat oud profetenwoord;
dan wordt in wat geschreven staat 
uw eigen stem gehoord.

3.  Sla vogel Gods uw vleugels uit
in onze nacht zo dicht.
Herhaal het woord van het begin
en roep opnieuw het licht.

                                                         

4.  Als Gij het licht in ons ontsteekt,
als Gij U kennen laat,
dan klinkt voor al uw kinderen
hoe diep uw liefde gaat. 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. I.Winkel

. slotlied 687 (Wij leven van de wind) tekst J.Zijlstra
Mel: J.Cruger



2.   Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3.   Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.



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

. de cantorij zingt: ‘May the road’ 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar te Barbecueën, georganiseerd door 
de jongeren van Vrijburg.
********************************************************

. Mededelingen: 

.  Zondag 27 mei kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
   Goddeloze dienst met Vrijburgjongeren.

.   Maandag 4 juni Jong-Oud Keldereten (opgeven bij Jelle, 06 28562748)

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 (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



