
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

U die de maat van mijn klagen kent,
vang in uw kruik mijn tranen op

en stel alles te boek.

zondag 8 juli 2018

voorganger: ds Joep de Valk 
lector: Gon Homburg
organist: Erik Visser





.  orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck. Toccata 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 het licht en ons oproept tot dienstbaarheid.
gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

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

.  openingslied 324 Wat vrolijk over U geschreven staat



Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond –

de gemeente gaat zitten

. gebed

. lied Wees de grond onder mijn voeten, 



tekst: Reinier Kleijer, melodie psalm 146

Wees de grond onder mijn voeten 
wees het dak boven mijn hoofd 
wijs mij richting op de route 
naar de toekomst ons beloofd 
Wees de bron waaruit ik put 
Liefde, vrede en geluk.
 
Wees de stem in onze stilte 
en het oor dat ons verstaat 
wees de warmte als de kilte 
onze liefde sterven laat; 
En geef steeds betekenis 
aan de vraag wat leven is.

Wees de ziel van mijn gedachten, 
wees de drijfveer van mijn hand. 
Breng het Rijk dat wij verwachten 
mede door ons doen tot stand 
Inspireer ons dag aan dag 
met uw Geest en geef ons kracht.



. inleiding

. gebed uit de bijbel psalm 56, Willibrordvertaling 1995

Ontferm u, o God, want zij jagen op mij, 
dag in dag uit bevechten ze mij, 
zij drijven mij in het nauw.
Mijn vijanden jagen op mij, heel de dag, 
met velen, velen vallen zij aan.

Allerhoogste, in bange dagen 
vertrouw ik op U; 
op God, wiens woord ik prijs. 
Ik vertrouw op God, ik hoef geen angst te hebben:  
wat kunnen mensen van vlees en bloed mij doen?
(...)
U die de maat van mij klagen kent, 
vang in uw kruik mijn tranen op 
en stel alles te boek.

Op de dag dat ik roep 
zullen mijn vijanden wijken.
Ik weet zeker: God is met mij.
Op God, wiens woord ik prijs, 
op de Eeuwige wiens woord ik prijs, 
op God vertrouw ik, ik hoef geen angst te hebben: 
wat kunnen mensen mij doen?

O God, ik erken mijn geloften aan U, 
ik zal ze volbrengen als dank aan U, 
wanneer U mij hebt gered van de dood, 
mijn voeten bewaard voor vallen.

Dan mag ik weer leven onder Gods oog 
en is licht en geluk mijn deel.

. lied 266 Die ons schiep



2. die ons zoekt
in het duister,
die ons de dag hebt
toegezegd,
spreek in de stilte
tot uw knecht.

3. Die ons hoedt
in uw schaduw,
onder uw vleugels
toegedekt,
liefde, die ons tot
leven wekt,

4. ken ons hart,
zo onrustig,
vol van zichzelf is
het verblind,
totdat het rust in
U weer vindt.

5. Kom tot ons
als de morgen.
Ga over ons op
als het licht.
Zegen ons met uw
aangezicht



. overdenking

. muziek Girolamo Frescobaldi, Fantasie in F,
   

     .    overgaand in lied 454 De mensen die gaan in het duister

Zij zullen weer zingen van vreugde,
de angst en de nood zijn voorbij,
geen vijand marcheert door de straten,
de kinderen spelen weer vrij.
De stok die hen sloeg is gebroken,
geen mens wordt vertrapt of verdrukt.
Zij krijgen weer tijd van leven,
er is een begin van geluk! 

. voorbeden afgesloten met 

                Eeuwige     God,   wij  bidden   u     ver-hoor ons



.  stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader:

.   mededelingen en collecten

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Edwin ten Cate.

.   Collecten  Thema Europa en de Wereld

.   eerste collecte  Stichting Colibri De Stichting heeft tot doel verarmde 
kinderen in de grensstreken van Peru te helpen zich als een normaal kind te 
ontwikkelen. Door het bouwen van kleuterscholen en uitrusten of een 
bestaande kleuterschool te ondersteunen met lesmateriaal, een schoolbord, 
een keuken en keukengerei.
Het medische project, is bestemd voor ondervoede kinderen, die zich door 
gebrek aan voedsel, vitamines en vaccinaties niet kunnen concentreren. 
Een ander project betreft de moeder van het kind. Hierin wordt haar 
praktische kennis over eerste hulp, gezonde voeding met producten uit de 
omgeving bijgebracht, wordt ze betrokken bij de zorg voor haar kind, wordt 
haar de kans geboden de kennis en kunde te vergaren waarmee ze in haar 
eigen onderhoud kan voorzien. Veel van de moeders van deze kinderen gaan 
naar de markten om hun producten te verkopen. 
Rekening: NL 53 ABNA 0617 002 347

. tweede collecte: gemeente

.   muziek tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach. Preludium in d

. slotlied  Een wals in het licht



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

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in C 



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

. Mededelingen: 

Zondag 15 juli, doopdienst in Vrijburg om 10.30 uur, van Domingo Appel.
Voorganger: Joost Röselaers

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

