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zondag  
4 augustus 2019 
 
 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 
 
Thema: Oordeel en genade 
 

   
 

Voorganger: ds Johan Goud 
Organist: Peter Staats  
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Orgelspel 
 
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 de Eeuwige, 
 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 657 (‘Zolang wij ademhalen’): 1, 2, 3                                        tekst, S.de Vries 

                                    mel: Wales 1856 
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2   Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 

3   Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang.    
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de gemeente gaat zitten 
Inleidend woord en lezing Jesaja 57: 15-19  
 
Gebed 
 
Lied 276 (‘Zomaar een dak’): 1, 2    tekst H.Oosterhuis 

          mel: Valerius 1626 
 

 
 
2.Woorden van ver, vallende ster-
ren,vonken verleden hier gezaaid.  
Namen voor Hem, dromen,signa-
len diep uit de wereld                           

aangewaaid.  
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort Gods vrij 
en lichtend woord.  

Lezing van Romeinen 8: 31-39 
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Lied 1009 (‘O lieve Heer geef vrede’): 1, 2           tekst, J.Nooter 

                      mel: Antwerpen 1593 
 

 
 
 

2   Doe onze ogen stralen, 
doe ons het hart ophalen 
aan blijdschap na verdriet; 
o God voor wie verschijnen 
Christus en al de zijnen, 
versmaad hun smeken niet! 
 
 
 
 
 
  

Lezing van Johannes 8: 1-11 
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Lied 1009: 3   ( Melodie, zie boven.) 
 
3  Verlos ons van de boze, 
laat niet de goddelozen 
op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden, 
dat zal een land van vrede 
van melk en honing zijn! 
 
Overdenking 
 
Stilte 
 
Muziek 
 
Lied 422 (‘Laat de woorden’): 1, 2, 3    tekst: A.Jonges 

          mel: W.Vogel 

 

2 Laat ons weten, 
nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
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zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
3  Laat ons hopen, 
biddend hopen, 

dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint.  

 
Stilte - Voorbeden  
 
Onze Vader 
 
Mededelingen 
.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. T.Verhaar 
 
Collecten Thema  Stad en de naaste 
 
.   eerste collecte, Inloophuis Makom     
Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen 
een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er 
is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt 
Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid te 
(re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week worden deelgenomen 
aan de Kunstsuite. 
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.   
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep Amster-
dam o.v.v. Makom 
 
. tweede collecte , gemeente  Vrijburg, NL51 INGB 0008 374567 
 
Muziek tijdens de collecten  
 
 
 
 
 
 
 
Digitaal betalen is mogelijk  
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Goed doel                                    Gemeente 

 
 
                                                                           

             
 

 

            
Wil je jouw Tikkie QR-code printen? 

Zo werkt het: 

Stap 1: E-mail de QR-Code naar je eigen e-mailadres 
Stap 2: Open de e-mail op je computer 
Stap 3: Print de QR-code vanaf je computer 
Stap 4: Vraag de betaler de geprinte QR-code te scannen (met Tikkie of een QR-app) 

Na 13 dagen is het Tikkie verlopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotlied 836 (‘O Heer die onze vader zijt’): 1 t/m 5     
                                                                                     tekst J.Greenleave Whittier. 
                                                                                                                 mel: C.H.H.Parry 
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2.  Geef dat uw roepstem wordt ge-
hoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 
op weg gaan met U mee. 
 
3. O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond, 
en in hun midden stond. 
 

4.  Leg Heer uw stille dauw vanrust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, delust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5.  Dat ons geen drift en pijn ver-
blindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart, 
o stille stem in ’t hart. 

Afscheid en zegen  
 
Orgelspel  
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Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken, en de ten-
toonstelling in de Moddermanzaal te bekijken. 
******************************************************** 
 
 
Mededelingen: 
 
- Zondag 11 augustus om 10.30 uur, dienst in Vrijburg. 
 Voorganger: ds. Jessa v.d. Vaart 
 
Maandag 12 augustus van 10.30 uur tot 12.00 uur.Uitstapje naar de Botani-
sche Tuin Zuidas. Opgeven bij het bureau (tel: 020- 6714277.) 
 
400 jaar Remonstranten, jubileumreis naar Friedrichstadt 20-23 sept. Inl: rei-
nout.heerling@planet.nl. 
 
Op 14 september worden de festiviteiten rond 400 jaar Remonstranten afge-
rond in De Rode Hoed in Amsterdam (voorheen de schuilkerk van de Re-
monstranten). Nadere informatie op de web site of in het Vrijburgblad. 
 
 
 
 
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 Joost 
Röselaers (06-55776713) en ds Japke van Malde (071-5142807). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bel-
len. 

 
Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap,gevormd door 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid, 
verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn 

mailto:reinout.heerling@planet.nl
mailto:reinout.heerling@planet.nl


11 
 

belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen, ge-
meenteavonden en overige activiteiten. 

 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, ge-
vormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige jonge-
ren. 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
http://www.google.nl/url?url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-het-teken-van-de-schaar-en-van-de-besnoeiing-image10583498&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_H1bVL38Gcf3aqb-gpAE&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=wehHdMUpNUfh5LawIjIy4Q&usg=AFQjCNEcEuvgKZSC5VmlfpC9Dg5zCObQww

