
 

 

 

Dienst zondag  

27 oktober  2019 

 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ( 
 

Voorganger: ds J. de Vries 

Lector :G. van Drimmelen 

Organist: Jan Pieter Lanooy   

 
 

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 274                   tekst Hanna Lam 

          Mel: Wim Kloppenburg

 
  

 
2   Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons 

om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 
 

 

 

 

 

 

3   Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven 

aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

    

 

 

 

 

De gemeente gaat zitten 

 

Kyrie 

 

Gebed 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lied 680 

 
 
Lezing psalm 46  

 

Lied 899 

 



 

 

2. God is mijn troost en toeverlaat, 

Hij is mijn hoop, mijn leven. 

Al wat Hij wil, hoe het ook gaat, 

ik zal het niet weerstreven. 

Die mij altijd / vertroost en leidt 

die elke haar geteld heeft. 

Die van nabij / zolang reeds mij 

in liefde vergezeld heeft. 

 

4.  Nog één ding wil ik vragen 

Heer, 

ik vraag het vol vertrouwen: 

wanneer de boze gaat te keer, 

laat mij uw hulp aanschouwen, 

dat ik niet val / maar leven zal. 

Gij zult mij niet beschamen. 

Dat is uw eer / o trouwe Heer. 

Dus zeg ik vrolijk: Amen.  
        

Lezing uit Mattheus 24, 1-14 

 

Lied  978   

 
 

2  Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam 

een kostbaar brood in uwe naam. 

3 Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 



 

 

4  Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 

Overdenking 

 

Stilte, overgaand in orgelspel 

 

Voorbeden met tussenzang: 

 

 

 

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 Carine Blanken 

 

.   collecten: Thema Armoede 

.   eerste collecte; Het Harriët Tubmanhuis       

Het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid Oost is een project voor de tij-

delijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen 

die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. 

Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn door organisaties als 

Vluchtelingenwerk Nederland en de Steungroep Vrouwen zonder Verblijfs-



 

 

vergunning doorverwezen. Het gaat om vrouwen die naast hun vluchtelin-

genproblematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke gebreken en de 

zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn.  

Rekening  NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët Tubmanhuis te 

Amsterdam 

 

. tweede collecte: diaconie 

 

Muziek tijdens de collecten  

                                        

                     
 

Slotlied   474 (oude liedboek)

 



 

 

2.  God roept, en in Hem is de 

kracht,Die onze zwakheid staalt. 

Dit is der vreugd, dat Hij het doel 

En onze vaart bepaalt. 

Dat Hij ons over grenzen heen 

Laat zien het groot gezicht 

Van aller mensen boederschap 

 In’t ene goddelijk licht. 

3.  God roept, en wat de mensen 

scheidtDat zij geen scheiding meer; 

Zijn liefde houde ons allen saam 

En samen met de Heer 

Want wat er in de wereld woed, 

Toch is het God die wint 

En in een elk die Hem behoort 

Het nieuwe rijk begint. 

 

Uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met  

 
 

Orgelspel 

 

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

de Moddermanzaal kunt u een expositie bekijken, 

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

Mededelingen:  

Zondag 3 november dienst met kinderkerk in Vrijburg.  

Voorgangers: ds Japke van Malde, Annemieke van der Veen, e.a. 

 

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).  


