
 

 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 

 

Zondag 12 augustus 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: de zaaier van Vincent van Gogh 

voorganger: ds. J.van Werkhoven 

organist: Erik Visser 

 



 

 

. orgelspel  
 

. 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  215 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’  

vers 1, 2, 3, 4 en 7        tekst, John Keble 

            mel: S.Webbe 

 
 

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. 

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. 

 

 

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 

 

 

de gemeente gaat zitten 

 

 

. gebed 

 

 



 

 

. lied 304 ‘Zing van de Vader die in den beginne’ 
            Tekst H.Jongerius 

                                                                                                                                     mel: J.Crüger 

 
 

2.  Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 

3.  Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 

 

 

. inleiding op de schriftlezingen 

 

 

. eerste lezing Jesaja 40, 12-26a 

 

 

 

 

 



 

 

 

. lied 848 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’ 
           tekst, H.Jongerius 

                       mel: Scottisch Psalter 1634 

 

 

2.  Geen mensenoog heeft dat 

gezien, 

geen oor heeft het gehoord; 

het wordt ternauwernood vermoed 

en aarzelend verwoord. 

 

3.  De mens die naar uw wijsheid 

zoekt, 

van harte, met verstand – 

doet Gij uw wereld ondergaan 

als maaksel van uw hand. 

 

4.  Als wij uw sporen bijster zijn, 

Heer, geef ons denken moed; 

leer ons te luisteren naar de Geest 

die doven horen doet. 

 

 

5.  Eer aan de Vader, Zoon en 

Geest, 

aan de drie-ene macht: 

geheim dat aan de oorsprong staat 

en in het eind ons wacht. 

 

 

 

 

. tweede lezing Mattheus 13, 24-20 en 36-43 

 

 

 



 

 

. lied 765 ‘Gij hebt met uw brede gebaren’ 
          tekst, W.Barnard 

          mel: F.Mehrtens 

 
 

 

2.  In deze onstuimige lente, 

waarin heel de wereld bestaat, 

verwekt Gij de elementen 

en wie scheidt het goed van het 

kwaad? 

 

3.  En wie zal het zaad 

onderscheiden, 

het zij tot verval of tot eer? 

Uw regen geeft regen aan beide, 

uw zon ziet op beide terneer. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Heer, zijn wij het zaad van uw 

akker, 

Gij doet ons ontkiemen tot graan. 

Wij sliepen en Gij roept ons wakker, 

Gij doet ons uit aarde ontstaan. 

 

5.  Wij groeien de aarde te boven, 

wij rijpen in weer en in wind, 

totdat Gij in garven en schoven 

de mensen tezamen bindt. 

 

6.  En als Gij ons brengt in uw 

schuren 

ten tijde der eeuwigheid, 

o laat ons het dorsen verduren 

waarmee Gij het graan onderscheidt! 

 

. overdenking 

 



 

 

. muziek  
 

. voorbeden (evt. afgewisseld met acclamatie) 

 
stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 

 

 

.   mededelingen en collecten 

 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Jitske Brouwers                               

 

    Collecte 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 

 

 

 

 

 

http://www.exodus.nl/okd


 

 

. slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’          tekst R.Zuiderveld 

                    mel: volksmelodie. Wales 

 
 

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

. orgelspel  

 

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

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

. Mededelingen:  
           Zondag 19 augustus 2018, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: ds.Joep de Valk,   Maaltijdviering. 

           Donderdag 16 augustus, 12.30 uur, Vrijburg lunch. 


