
 

 

 

Dienst zondag  

24 maart 2019 

 

 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds J.van Werkhoven 

Lector: Gert van Drimmelen 

Organist: Erik Visser  

 
 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach, Canzona in d  

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

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 roept om dienstbaar te zijn. 

 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 

Groet:   

 voorganger: Vrede zij u. 

 gemeente: De wereld zij vrede. 



 

 

 

 

Lied 275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

 

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbid-

den, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze 

ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

4 Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 

 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aan-

wezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 

tot wij in U volkomen zijn.

 

 de gemeente gaat zitten 

 

 

Gebed 

 



 

 

Acclamatie 368d ‘Houd mij in leven’ 

 

 

Lied 542 God roept de mens op weg te gaan, vers 1, 2 en 3 

  



 

 

2. Het volk van God was veertig 

jaar 

– een mensenleven lang – 

op weg naar het beloofde land, 

het land van Kanaän. 

 

3. Heer, geef ons moed en doe ons 

gaan 

uw weg door de woestijn 

en laat uw Zoon een laaiend vuur, 

een nieuwe Mozes zijn.

Inleiding op thema 

 

Lezing Exodus 20, 1-17 

 

Lied 119a vers 1, 2 en 4 

  



 

 

2. Op U laat ik mij voorstaan, 

ik ben aan U gehecht. 

Waar Gij betrouwbaar voorgaat 

ontvouwt zich weer een weg. 

De paden die ik zelf bedacht 

zijn doelloos doodgelopen. 

Zij voerden in de nacht. 

 

4. God, laat mij nooit verliezen 

de vreugde om uw woord, 

de moed mijn weg te kiezen 

waar ik uw voetstap hoor. 

En overtuig mij dag aan dag 

dat Gij mij hebt geroepen, 

ja, dat ik leven mag!

 

Lezing Johannes 2, 13-22 (25) 

 

Lied   Lied 1001 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’ 

Bij elk couplet: regel 1 vrouwen, regel 2 mannen, regel 3 vrouwen,regel 4 

mannen, regel 5-8 allen



 

 

2. Zijn woord wil deze wereld om-

gekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen, 

dat wonen zal wie hier geen woon-

plaats heeft, 

dat dorst en honger zijn verdwenen  

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 

die geen vader was, zal vader zijn; 

mensen zullen andere mensen zijn, 

de bierkaai wordt een stad van 

vrede. 

 

3. Wie denken durft, dat deze droom 

het houdt, 

een vlam die kwijnt maar niet zal 

doven, 

wie zich aan deze dwaasheid        

toevertrouwt, 

al komt de onderste steen boven: 

die zal kreunen onder zorgen, 

die zal vechten in ’t verborgen, 

die zal waken tot de morgen dauwt  

die zal zijn ogen niet geloven.

Overdenking 

 

Stilte  

 

Muziek: Dietrich Buxtehude, Canzona in g 

 
 

Lied   992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

 

2. Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen 

en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 

3. Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken 

en delen 

als ons is voorgedaan?



 

 

4. Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen 

en omzien 

naar alles wat er leeft. 

 

Voorbeden afgewisseld met acclamatie: 

 

                Eeuwige     God,   wij  bidden   u     ver-hoor ons 

 

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 het kwade. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen. 

 

 

Mededelingen en collecten 

 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. S. van der Does 

 

 

.   thema collecten: Jongeren 

 

.   eerste collecte: Stichting Weekje Weg 

Weekje Weg is een project voor mensen met een kleine portemonnee. 

Ruim 2 miljoen mensen in Nederland leven op of onder het niveau van een  

minimum inkomen. Als men langdurig in zo'n situatie verkeert betekent dat 

"overleven".  

Niet deel kunnen nemen aan het arbeidsproces leidt in veel gevallen tot iso-

lement. Gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie gaan, zien dat 

elke zomer velen wel op vakantie kunnen. St. Weekje Weg biedt gemeenten 



 

 

mogelijkheden om gezinnen die langdurig van een minimumuitkering moe-

ten rondkomen een weekje op vakantie te laten gaan met het doel hen uit de 

sleur van hun situatie te halen en hun sociaal isolement te doorbreken. De 

deelnemers betalen een relatief geringe eigen bijdrage.  

De vakanties vinden in principe plaats in alle schoolvakantieweken. 

Rekening: NL 80 INGB 0000 0082 80 Stichting Weekje Weg in Vierhouten 

 

. tweede collecte: Cycloon Idai treft miljoenen mensen 

 

 

Muziek tijdens de collecten: Jan Pieterszoon Sweelinck, ‘Engelsche fortuyn’ 
 

 

 
  

In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen mensen getroffen 

door de cycloon Idai. Zij hebben dringend voedsel, water, kleding, on-

derdak en medicijnen nodig.De storm kwam aan land in Mozambique en 

bereikte later ook buurlanden Zimbabwe en Malawi. Communicatielij-

nen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Gehele dor-

pen zijn overstroomd. Hulpverleners redden mensen die op daken zijn 

gaan schuilen en in bomen zijn geklommen om niet in het water terecht 

te komen. Kom ook in actie en help de slachtoffers. Uw gebed is drin-

gend nodig voor hen. Steun de noodhulp door middel van een extra gift 

of een extra collecte t.a.v. noodhulp Idai. 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. het projectnum-

mer 'Noodhulp cycloon Idai 



 

 

Slotlied (staande gezongen): 419 Wonen overal

2. Wonen overal even thuis 

handel en wandel en huis na huis 

loven en bieden op waarheid en 

waan 

wagen en winnen en verder gaan – 

mensen veel geluk. 

 

3. Wonen overal bijna thuis 

aarde mijn hemel mijn vaders huis 

stijgende sterren de lach van de 

maan 

mensen die dromend een stem ver-

staan – 

mensen veel geluk.

Uitzending en zegen,  

de gemeente antwoordt met  

 
 

Orgelspel: Georg Muffat, Ciacona in G 

 

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

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



 

 

. Mededelingen:  

Zondag 31 maart 2019 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger:ds Joost Röselaers 

 

Dinsdag 26 maart Mindful ness in de Van Hillekamer om 19.45 uur. 

Begeleiding: ds Joep de Valk en 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 mee-

praten 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)  
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, ge-

vormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. 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 jhroselars@online.com  

 

Naam…………………………………………………………. 

 

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

 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

 

E-mailadres:…………………………………………………… 
 

 


