
 

 

 

Dienst zondag  

2 juni 2019  

 

 
Remonstranten en  

Vrijzinnige Protestanten  
 

 

 

 

 

 

 

 

“Hemelen” 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Voorganger: ds Japke van Malde  

Lector: Annemieke van der Veen  

Organist: Peter Staats   

 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

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 NLB 655 vers 1, 2, 3, 4 en 5                                       tekst W.Barnard 

                                      mel: F.Mehrtens

 
 

2.  Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zing dan de Heer een nieuw ge-

zang! 

 

3.  Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

 

4.  De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilige tekens te verstaan. 

 

5.  Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 

een nieuw gezang voor God de 

Heer. 

 

 

 

 de gemeente gaat zitten 

 

Gebed 

 

 

 



 

 

Lied: NLB  647 vers 1, 2, 3 en 4                  Tekst H.Jongerius 

                                              Mel: J.Raas 

 

2.  Voor mensen die roepend, 

tastend en zoekend 

door het leven gaan, 

verschijnt hier een teken, 

brood om te breken: 

wij kunnen bestaan. 

 

3.  Voor mensen die vragend, 

wachtend en wakend 

door het leven gaan, 

weerklinken hier woorden, 

God wil ons horen: 

wij worden verstaan. 

 

 

 

 

4.  Voor mensen die hopend, 

wankel gelovend 

door het leven gaan, 

herstelt God uit duister 

Adam in luister: 

wij dragen zijn naam. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lezing Oude Testament: (herziene) statenvertaling 

Genesis 5:  

21 Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. 

22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, drie-

honderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 

23 Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. 

24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem 

weg.  

 

Deuteronomium 34:  

4 En JHWH zei tot hem: Dit is het land, dat Ik Abraham, Izak en Jakob ge-

zworen heb, zeggende: Aan uw zaad zal Ik het geven! Ik heb het u met uw 

ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan. 

5 Alzo stierf Mozes, de knecht van JHWH, aldaar in het land van Moab, naar 

de mond van JHWH. 

6 En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-Peor; 

en niemand heeft zijn graf geweten, tot op deze dag. 

10 Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie JHWH zo 

vertrouwelijk omging.  

  

2 Koningen 2:  

6 En Elia zei tegen Elisa: Blijf toch hier, want JHWH heeft mij naar de Jor-

daan gezonden. Maar hij zei: Zo waar JHWH leeft en uw ziel leeft, ik zal u 

niet verlaten. Zo gingen zij beiden verder. 

7 En vijftig mannen van de leerling-profeten gingen erheen en bleven op 

grote afstand staan, en zij beiden stonden bij de Jordaan. 8 Toen nam Elia 

zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden ver-

deeld, en zij gingen er beiden door, over het droge. 

9 Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei: 

Vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa 

zei: Laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. 10 Maar hij zei: 

U hebt een moeilijke zaak gevraagd; als u mij zult zien als ik bij u vandaan 

weggenomen word, dan zal het u gebeuren, maar zo niet, dan zal het niet ge-

beuren. 

11 Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verder gingen, zie, dat er een vurige 

wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. 

Zo voer Elia in een storm naar de hemel. 

 

 



 

 

Lied  NLB 527 vers 1, 2, 3, 4 en 5                                    tekst: H.Oosterhuis 

                                   mel: J.Geraedts 

 
 

2.  Als een kind zijt Gij gekomen, 

als een schaduw die verblindt 

onnaspeurbaar als de wind 

die voorbijgaat in de bomen. 

 

3.  Als een vuur zijt Gij versche-

nen, 

als een ster gaat Gij ons voor, 

in den vreemde wijst uw spoor, 

in de dood zijt Gij verdwenen. 

 

4.  Als een bron zijt Gij begraven, 

als een mens in de woestijn. 

Zal er ooit een ander zijn, 

ooit nog vrede hier op aarde? 

 

5.  Als een woord zijt Gij gegeven, 

als een nacht van hoop en vrees, 

als een pijn die ons geneest, 

als een nieuw begin van leven. 

 

 

Lezing Nieuwe Testament: Mattheus 17  

1 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes 
mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 2 En zijn ge-
daante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en 
zijn klederen werden wit als het licht. 3 En zie, hun verschenen Mozes en 
Elia, die met Hem spraken. 4 Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, 
het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten op-
slaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een. 



 

 

 5 Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en 
zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn 
welbehagen heb; hoort naar Hem!  
6 Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter 
aarde en werden zeer bevreesd. 7 En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en 
zeide: Staat op en weest niet bevreesd. 8 Toen zij hun ogen opsloegen, za-
gen zij niemand dan Jezus alleen. 
9 En terwijl zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, zeggende: Vertelt 
niemand dit gezicht, voordat de Zoon des mensen uit de doden is opge-
wekt. 
10 En de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de schriftge-
leerden zeggen, dat Elia eerst moet komen? 11 Hij antwoordde en zeide: 12 
Elia zal wel komen en alles herstellen, maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen 
is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. 
Zó zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden. 13 Toen begrepen 
de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had. 
 

Lied:  NLB 540 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10  
            tekst W.Barnard 

A                mel: F.Mehrtens 

 
 

 



 

 

B 

 
 

3.  en vier maal tien is veertig, 

het tijdperk van de Geest, 

en al die tijd is Mozes 

met God alleen geweest. 

 

4.  Maar Mozes is gestorven 

op weg naar Kanaän 

en Israël heeft gezworven 

vier maal tien jaren lang. 

 

5.  Elia heeft gelopen 

tot hij bij Horeb kwam, 

Elia heeft gelopen 

vier maal tien dagen lang 

 

6.  en Mozes en Elia 

zijn op de berg geweest, 

waar boven in de hemel 

de Geest genesteld is, 

 

7.maar Jezus is beneden, 

een lange vastentijd, 

maar Jezus is beneden 

verzocht in de woestijn 

 

8.  en hier heeft Hij geleden 

de wijsheid van de slang 

en hier heeft Hij gestreden 

vier maal tien dagen lang 

 

9.  en Hij heeft overwonnen, 

haast zal het Pasen zijn, 

dan springen nieuwe bronnen 

omhoog in de woestijn. 

 

10.  Dan zullen wij U loven 

vier maal tien dagen lang, 

dan zullen wij U loven, 

ons hart in vuur en vlam.



 

 

Overdenking  

 

Muziek 

 

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. van der Pol-Tak 

.   mededelingen en 

.   collecten  Thema Armoede 

 

.   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 

minimuminkomen. St. Weekje Weg biedt gemeenten mogelijkheden om ge-

zinnen  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 vin-

den in principe plaats in alle schoolvakantieweken. 

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

. tweede collecte: diaconie 

 



 

 

Slotlied (staande gezongen): NLB 362, vers 1, 2 en 3       tekst H.Oosterhuis 

              mel:B.Huijbers  

 
 

 

2.  Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

die ons uit angst en doem heeft weggetild 

en ons tot hier op handen heeft gedragen; 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 

3.  Van U is deze wereld, deze tijd. 

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 

Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 

uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 

Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 

dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 



 

 

Uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met  

 
 

 

Orgelspel  

 

 

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

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

 

Mededelingen:  

Zondag 9 juni om 10.30 uur: Pinksteren. Kerkdienst in Vrijburg . 

Voorganger, ds J.Röselaers. 

 

Woensdag 12 juni om 20.00 uur, slotavond van de Cantorij, met gasten.  

Iedereen is van harte welkom!  

 

 

 

 

 

 

 

 

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) en ds Joost Röselaers (06-55776713). Wilt u een 

gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bel-

len. 

 


