
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Zondag  24 juni  2018

Thema: Van wie ben je?

Het gonst en gist al langere tijd rond de vraag naar identiteit.
Persoonlijk, maatschappelijk, politiek: wie ben ik, wie zijn 
wij?
En wie behoren daarbij? Hoe meer we zelf verward lijken 
over de identiteit hoe meer we het onderscheid zien en willen 
zien met een ander, de buitenstaander, de vreemdeling.
Die hindert ons , hij/zij moet zich aanpassen etc.
Belangrijker is wellicht de vraag ‘vàn wie we zijn’? 
Wie behoren we toe, wie verleent ons een bevrijdende 
identiteit, wie verleent ons zin ?

Voorganger: Ds. K.Vos
Lector: Joan de Roos



Organist: Erik Visser
. orgelspel, Girolamo Frescobaldi, Capriccio over ut,re,mi,fa,sol,la 

. 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  NLB 215                                                     

2.   Rondom wie bidden dag aan dag
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.

de gemeente gaat zitten

. gebed

. lied (zie boven)

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.

6.  De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in ’t gebod
brengt daag´lijks nader ons tot God.

7.   Maak in uw liefde ons, Heer, 
bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

. inleiding op de schriftlezing

De woorden

God sprak met Adam
Op de avondwind,
Gaf aan de woorden
Dat ze zijn te horen
Adem van de wind.

God sprak met Mozes
Op de berg Horeb,
Gaf aan de woorden
Dat ze zijn te lezen
Tekens op de steen.

God sprak met Jezus
In zijn vlees en bloed,
Gaf aan de woorden
Dat ze zijn te eten
Leven uit de dood.

Laat ons dan horen
Woorden uit de winden,
Laat ons dan lezen
Tekens van de stenen,
Laat ons dan eten
Leven uit de dood.

Muus Jacobse



.   lied 839

2.  De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.
Refrein
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.



3.   Ik danste voor blinden   die mij riepen om licht,
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
refrein
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

4.   De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
refrein
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

. eerste lezing Hosea 11   

. lied 827



2.   God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.

3.   Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.

4.  Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!

.    tweede lezing, Lucas 15,  11 t/m 32



2.   Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

3.   Omdat de huizen die wij 
bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

4.   Dat wat wij hebben ons niet 
gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

.   overdenking

. muziek, Johann Pachelbel, Fuga in g 

. voorbeden (evt. 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 



.   collecten Thema Armoede

.   eerste collecte, de Kruispost In het centrum van Amsterdam 
verleent sinds 1983 de Kruispost medische en psychosociale zorg aan 
verschillende mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden. 
Kruispost geeft hulp aan onverzekerden, daklozen en asielzoekers. Iedere 
patiënt wordt om een donatie gevraagd en draagt zo naar vermogen bij in de 
onkosten. 
Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt
hulp gegeven die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk, 
indien nodig aangevuld door maatschappelijk werk.     
Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370  t.n.v. Stichting Vrienden van 
Kruispost

. tweede collecte: gemeente

.   muziek tijdens de collecten: Johann Ulrich Steigleder, Ricerar in C

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr.van der Meer-Eleveld

. slotlied 791



2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt. 

3.  Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4.   Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.
5.  Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

              6. Liefde boven alle liefde,
                                                          die zich als de hemel welft
                                                          over ons: wil ons genezen,
                                                          bron van liefde, liefde zelf!



. 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: 

Zondag 1 juli, 0-100 dienst (kinderen welkom)  kerkdienst in Vrijburg om 
10.30 uur. 
Voorganger: ds Japke van Malde

Dinsdag 26 juni 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

