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Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 
 

 

 

thema: wonderen zien 

 

Een wonder is een  

als door God gegeven  

geschenk aan jou,  

dat de mogelijkheid heeft  

jou te veranderen  
 

 

 

zondag 19 augustus 2018 
maaltijdviering 
 

voorganger:   ds. Joep de Valk 

lector:   Joan de Roos 

organist/pianist  Erik Visser 
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orgelspel Georg Böhm, “Jesu Du bist allzu schöne” 

 

luiden van de klokken 

 

stilte en aansteken van de kaars 

de gemeente gaat staan 

lichtlied doe je licht aan 

 
  

 

 

bemoediging en groet 

 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. 

 gemeente: Die liefde is en grond van ons bestaan. 

 voorganger: Die ons stelt in het licht en ons roept tot dienstbaarheid. 

 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 

 voorganger: Vrede zij u. 

 gemeente: De wereld zij vrede. 
 

de gemeente gaat zitten 
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lied: 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 

 

 

 

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. 

 

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

inleiding, stilte, inkeer 

 

 

inkeerlied Wees de grond onder mijn voeten,  

tekst: Reinier Kleijer, melodie psalm 146 

organist speelt melodie een keer voor 
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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. 

 

lezing Markus 8, 22-26 

Ze kwamen in Betsaïda. Ze brachten een blinde bij Jezus  en vroegen hem 

om die aan te raken. Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het 

dorp. Hij spuwde op zijn ogen, legde hem de handen op, en vroeg hem: „Ziet 

u al iets?‟ Hij keek op en zei: „Ik zie mensen, ja, als bomen zie ik ze lopen.‟ 

Daarna legde hij nog eens de handen op zijn ogen. Toen sperde hij zijn ogen 

open, werd beter en kon alles scherp zien. Hij stuurde hem naar huis met de 

woorden: „Niet het dorp ingaan! 

 

kort orgelspel Adriano Banchieri, Dialogo acuto & spor‟acido 

 

lezing Johannes 9, 1-4a..6-7 

Bij het naar buiten gaan zag Jezus een man die al vanaf zijn geboorte blind 

was. Zijn leerlingen vroegen hem: „Rabbi, waarom is hij blind geboren? 

Heeft hij dat te wijten aan zijn eigen zonde of aan die van zijn ouders?‟ Jezus 

antwoordde: „Niet aan zijn eigen zonde, en evenmin aan die van zijn ouders. 
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Nee, de daden van God moeten in hem openbaar worden. Wij moeten de 

daden van Hem die Mij gezonden heeft, verrichten (.......) 

 

Na deze woorden spuwde hij op de grond, maakte wat slijk van zand en 

speeksel en streek dat op de ogen van de blinde. Daarna zei hij tegen hem: 

„Vooruit, ga u wassen in het Siloambad.‟ (Siloam wil zeggen: gezondene.). 

De man ging ernaartoe, waste zich en kwam ziende terug. 

 

 

Lied 695 Heer raak mij aan met uw adem   

 
 

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt  

en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik:  

mijn tijd is in uw hand! 

 

4. Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

 

5. God, raak mij aan met uw adem, 

Geest die mij zingen doet. 

Waar U mij nabij bent vind ik hier vaste voet. 
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overdenking 

 

orgelspel,  Giovanni Battista Martini, Comunione 
 

delen van brood en wijn - inleiding 

 

mededelingen 
 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar mevr. J.de Jong 

 

collecten, thema  Stad en de naaste 

 

.   eerste collecte Hospice het Veerhuis    

Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te 

leven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen 

levensovertuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is 

afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun familie. 

Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam 

  

.   tweede collecte; gemeente 

 

 .   muziek tijdens de collecten, Carl Philipp Emanuel Bach, Largo in c 

 

voorbeden, afgewisseld met 

 
 

 

langere meditatieve stilte / stil gebed 
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lied 839 Ik danste die morgen toen de schepping begon 

 
 

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. 

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. 
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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. 

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 

 

uitnodiging om in een kring rond de tafel te staan 

 

tafelgebed 

 
Eeuwige, 

In deze kring mogen wij maaltijd vieren met die ene mens Jezus 

In zijn liefde is onze gemeenschap geworteld en gegrond. 

Als een vriend van mensen, God, hebben wij u leren kennen 

Met geduld, aandacht en mededogen beziet U ons 

Als een bondgenoot van wie uitgeteld zijn en moedeloos teneer zitten. 

Als iemand die troost biedt aan wie verdrietig zijn. 

 

Dankbaar gedenken wij hoe Jezus van Nazareth, 

In de nacht waarin hij werd overgeleverd, 

een brood nam, de dankzegging uitsprak,  

het brak en ronddeelde, 

en na de maaltijd de beker nam en ronddeelde  

als teken van het nieuwe verbond: 

 

 

Zo bidden wij allen: 

 

Het brood dat wij delen  

is het teken van onze verbondenheid met Jezus Christus 

De beker die wij rondgeven 

is het teken van voorspoed en geluk,  

dat God in zijn liefde ons schenkt. 

 

 



 9 

Door dit brood en deze wijn  

raken wij betrokken bij een wereld, 

waarin geduld, aandacht en mededogen is, 

waarin geen lichaam meer wordt gebroken, 

waarin geen onschuldig bloed meer wordt vergoten. 

Een wereld waarin God alles is in allen. 

 

Rond delen orgelspel (Anon, Elevatione) tijdens het rond delen 

 

gezamenlijk Onze Vader 

 

slotlied  978 Aan U behoort, o Heer der heren, 

 
 

Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam, een kostbaar brood in uwe naam. 
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Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 

afscheid en zegen 

 
zegenlied 2x: Ierse zegen, vertaling Erik Visser 

 
 

 

Orgelspel  Dietrich Buxtehude, Canzonetta in G 

 

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

 

*********************************************************** 

mededelingen:  
 

.   zondag 26 augustus 2018, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 

     Voorganger ds E.J.Weijer (predikant van de Thomaskerk) 

 

.   Zondag 9 september start het nieuwe seizoen met alle predikanten. 
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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 (06-55776713) en ds Liesbeth 

Baars (06-23641242).  

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

