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zondag  
14 juli 2019 
 
 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 
 
 
 
 

Thema: Vergeefsheid en hoop 
 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme, 
evenmin de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is, 
afgezien van de afloop, het resultaat.’ 
 
Vaclav Havel 

 

 
 
 
 
 
 

Voorganger: ds Joep de Valk 
Lectrix: Jet van Koppen 
Organist: Erik Visser  
 
Orgelspel Johann Sebastian Bach, Canzona in d 
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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, De vreugde voert ons naar dit huis 1,2,3,4 en 7            
                 tekst Sytze de Vries 
                    melodie Erik Visser 
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2 Dit huis van hout en steen, dat 
lang 

 de stormen heeft doorstaan, 
 waar nog de wolk gebeden hangt 
 van wie zijn voorgegaan, 
 
3 dit huis, dat alle sporen draagt 
 van wie maar mensen zijn, 
 de pijler die het alles schraagt, 
 wilt Gij die voor ons zijn? 
 

4. Zal dit huis een plaats zijn waar 
 de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng’len                                  
troost, 

 waar Gij U vinden laat?  
 
7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
 maar blijven zal de kracht 
 die wie hier schuilen verder leidt 
 tot alles is volbracht. 
 

  
 
 

de gemeente gaat zitten 
 
 
 
 
Gebed 

Lied Wees de grond onder mijn voeten,  
tekst: Reinier Kleijer, melodie psalm 146 
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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 zekerheid als twijfel  
ons verlamt tot op het bot.  
Laat in ons het inzicht rijpen  
van wat mensen noemen 'God',  
en zaai twijfel in mijn geest  
als ik u te zeker weet. 

 
Inleiding  
 
Verhaal uit de bijbel Ezechiel 2,1-7 
U moet hun mijn woorden overbrengen, of zij luisteren of niet. 
Kort orgelspel   Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in C 
 
Verhaal uit de bijbel Markus 6,1-6 
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Hij kon daar geen machtige daden verrichten. 
 
 
Lied 976 

 
  
 Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 

als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 
die ons als dode, levenloze letters 
beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 
 
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen 
zijn wij gezonden, deze wereld in. 

 
Overdenking 
 
 
Stilte, overgaand in pianospel, Johann Sebastian Bach, Allemande in Es  
 

 
Voorbeden afgesloten met 2x 
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                Eeuwige     God,   wij    bidden   u     verhoor ons 
 
Meditatieve stilte en gezamenlijk Onze Vader 
 
Mededelingen 
.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. M.C.Boelaars 
 
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 kleu-
terscholen 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 prakti-
sche kennis over eerste hulp, gezonde voeding met producten uit de omge-
ving 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, Fantasie in C 
 
 
 
 
 
 
 
Slotlied Ga dan op weg    
melodie Lof zij de Heer, de almachtige koning der aarde 
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  Ga dan op weg  

en ontmoet op je weg medemensen 
Doe aan eenieder  
al wat jij je zelf toe zou wensen 
Dan onder ’t gaan  
zul je de ander zien staan  
en overschrijdt je je grenzen  
 
Ga dan op weg  
en schud af al je twijfels en zorgen 
Ga en ontdek  
wat vandaag nog voor jou is verborgen 
Houd op het Licht  
altijd je ogen gericht 
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 

 
 
Afscheid en zegen,  
de gemeente antwoordt met:  
Zo Gods geest ons wil leiden 
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Orgelspel Girolamo Frescobaldi, Toccata in a 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken, en in de 
Moddermanzaal de tentoonstelling te bekijken.. 
******************************************************** 
 
Mededelingen:  
Zondag 21 juli, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger:ds Joost Röselaers. 
 
Donderdag 18 juli om 12.30 uur, de Vrijburglunch (in augustus, geen lunch). 
Maandag 12 augustus om 10.30-12.00 uur, een uitje naar de Botanische tuin 
van de VU. Opgeven bij het bureau: Administratrie@Vrijburg.nl of telefo-
nisch: 020-6714277. Zie het blad, Vrijburg. 
 

mailto:Administratrie@Vrijburg.nl
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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 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 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  
www.vrijburg.nl 
 
Naam…………………………………………………………. 
 
Adres ………………………………………............................ 
 
Postcode en Woonplaats……………………………………… 
 
E-mailadres:…………………………………………………… 
 

http://www.vrijburg.nl/
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

