
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Er schuilt een gedaante in mijn eigen ‘ik’

die anders is en levender en vrijer
die in zichzelf geen muren kent en tralies
geen eigendunk heeft en geen geldingsdrang
(...) 
die opengaat en ademt in de ruimte
(...)
Soms in het donker kijkt dat diepste ‘ik’ mij aan
en ik herken het (...) 
als de nieuwe mens in mij en iedereen verborgen
zo ver, zo ver – maar onder ons bereik…

uit: Catharina Visser, Door schemering en dageraad   

zondag 10 juni 2018
voorganger: ds Joep de Valk
lector: Liesjettie de Jong
organist: Erik Visser
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cantorij o.l.v. Kaiyi Min

. orgelspel  Girolamo Frescobaldi, Fantasie in F

. luiden van de klokken

. welkom 

. stilte en 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.
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gemeente: De wereld zij vrede.

.  openingslied 848  Al wat een mens te kennen zoekt         tekst, H. Jongerius     
        Mel; Schots 1634

2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

3. Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

4. De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

de gemeente gaat zitten
. inkeergebed
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. inleiding op het thema van de dienst

. wijsheid uit de bijbel uit Paulus’ eerste brief aan de gemeente in Korinthe 

131Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de 
liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle 
cimbaal. 2Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle 
geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan 
verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3Al verkocht ik mijn 
bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn 
lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij 
niet baten.

4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen 
ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en niet 
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6ze 
verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7Alles
verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

8De liefde zal nooit vergaan. (.....) 12Nu kijken we nog in een wazige spiegel, 
maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks
zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 
   
. kort orgelspel  Johann Caspar Ferdinant Fischer, Preludium Euterpe

. gedicht van Catharina Visser, uit Door schemering en dageraad

Ikoon

Er schuilt een gedaante in mijn eigen ‘ik’
die anders is en levender en vrijer
die in zichzelf geen muren kent en tralies
geen eigendunk heeft en geen geldingsdrang
die zich weet los te maken uit de windsels
van angst en gal en treurig zelfbeklag
die opengaat en ademt in de ruimte
en luisteren wil, geduld heeft, troosten kan
en minnend inziet wat een ander mens bezielt
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die geen bedenkingen, geen grenzen kent
en lachend geeft en deelt vanuit een
wijd besef dat allen op de aarde één zijn
en dat geen lot ons breken kan
omdat wij gronden in de echte liefde.

Soms in het donker kijkt dat diepste ‘ik’ mij aan
en ik herken het als de levende icoon
van wat ons ooit is aangezegd:
de nieuwe mens in mij en iedereen verborgen
zo ver, zo ver – maar onder ons bereik…

.   lied Het oude woord
Cantorij eerste couplet, daarna allen
Tekst Sytze de Vries (3de couplet aanpassingen door JdV)
Melodie: Den blijden requiem, 1631 (Het viel eens hemels dauwe.)
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Wij leven van die liefde en ademen haar in.
Wij zijn elkaars omarming, het scheppende begin 
uit God opnieuw geboren, geroepen in het licht.
Zijn zegende glimlach heeft ons weer opgericht.

De liefde is door Jezus als Gods beeld diep doorvoeld 
Zo zien wij aan zijn leven hoe wij ook zijn bedoeld.
De liefde is het antwoord dat ieder verder draagt, 
waarin God zich laat kennen aan al wie naar hem vraagt.

. overdenking

. muziek, 
overgaand in Taizélied Confitemini Domino
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Vertaling: Dank God, want God is goed

. voorbeden, afgesloten met

                Eeuwige     God,   wij  bidden   u     ver-hoor ons

.   stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

.   mededelingen.

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Mevr. M.Bosman-Huizinga

.   collecten  Thema Armoede
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Sinds 2010 organiseert Stichting 
Vluchteling jaarlijks de Nacht van de Vluchteling rond die datum. Zo ook in 
2018. Van zaterdag 16 op zondag 17 juni vindt alweer de negende editie 
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plaats!
In het holst van de nacht lopen duizenden lopers in Amsterdam, Rotterdam 
en Nijmegen 40 kilometer, met het startschot om twaalf uur ’s nachts. 
Utrecht is nu aan dit rijtje toegevoegd. Ook zijn er twee kortere routes in 
Amsterdam van 10 en 20 km.                                              
.   eerste collecte: 
 Met de sponsorloop zamelen de lopers geld in voor noodhulp aan 
vluchtelingen wereldwijd. Stichting Vluchteling zet zich wereldwijd in voor 
noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden (vluchtelingen binnen de eigen 
landsgrenzen). Van Irak tot Myanmar en van Syrië tot Zuid-Soedan.
Het aantal mensen dat momenteel op de vlucht is voor oorlog, geweld en 
onderdrukking is het hoogste aantal ooit; ruim 65 miljoen mannen, vrouwen 
en kinderen. 
Stichting Vluchteling maakt deel uit van het International Rescue Committee
(IRC), wereldwijd één van de grootste en meest ervaren 
noodhulporganisaties. Samen zijn ze actief in bijna vijftig landen, in Afrika, 
Azië en het Midden-Oosten.                                                              Het 
rekeningnummer is: Stichting Vluchteling NL 48 INGB 0000 000 999

.   tweede collecte:  gemeente

.   cantorij  tijdens de collecten: Amen. Halleluja.

.   slotlied   Een wals in het licht tekst, muziek, Henk Harmsen
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.   afscheid en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
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. cantorij zingt een Ierse zegenwens
Zo Gods geest ons wil leiden en de wind als steuntje in de rug, 
regen, kom, speel mij in het gezicht, onthaal ons op de stralen van de zon.
Alle dagen van ons leven houdt God ons in de holte van zijn hand. 
Alle dagen van ons leven houdt God ons in de holte van zijn hand.
 

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

. Mededelingen: 

Zondag 17 juni kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorgangers: ds Joost Röselaers en Henk van Os, over ‘geloven in de marge’
(zie voor meer informatie het blad Vrijburg)

Dindag 12 juni om 19.45 uur, Mindfulness 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) 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
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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 jhroselaers@online.nl

Naam………………………………………………………….

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

Postcode en Woonplaats………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………
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