
 

 

 

Dienst zondag  

3 november 2019  

 

 
Remonstranten en  

Vrijzinnige Protestanten  

  
 

Saul, koning  

tegen  

wil en dank  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds Japke van Malde  

Lector: Jan Pieter de Lugt  

Kinderkerk o.l.v. Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse en Elske de 

Boer  

Organist: Jan Pieter Lanooy  

 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

Orgelspel Jan Pietersz. Sweelinck, Fantasia chromatica. 

 

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 971, vers 1 en 2   Zingt een nieuw lied           tekst Jan Wit 

            mel: Valerius 

 
 

 

2.  God wil aan ons telkens weer tonen 

dat Hij genadig is en trouw. 

Dat Hij met ons samen wil wonen, 

geeft ons de moed voor dit gebouw. 

Maar niet met steen en hout alleen 

is ’t grote werk gedaan. 

’t Zal om onszelve gaan. 

 



 

 

de gemeente gaat zitten 

 

Gebed 

 

Lied NLB 647, vers 1, 2, 3 en 4 Voor mensen die naamloos  

 
 

 

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. 

 

 

Inleiding voor de kinderen: maakt muziek vrolijk?  

Als ze naar hun eigen ruimte gaan, zingen we:  

Wie gaat er mee, wie gaat er mee? 

Dwars door woestijnen heen en recht door zee, 

waar geen velden en geen wegen zijn, 

naar een leven in de gloria, 

victoria! 

 

Inleidende lezing (Richteren 9: 8-15): Wie wil er koning zijn?  

 

Lied NLB  131 vers 1, 2 en 3  O Heer, er is geen trots in mij.  
         Tekst,Schulte Noordholt en Jan Wit 

                                                                                                          melodie: Geneve, 1551 

 
 

 

 



 

 

 
 

2.  Heb ik mijn ziel niet naar uw 

wil 

gevoegd in vrede, mild en stil, 

zoals het pas gespeende kind 

troost in zijn moeders armen vindt? 

 

 

3.  Gespeend en toch getroost, zo 

laat 

mijn ziel zich leiden door Gods 

raad. 

Hoop, Israël, op God de Heer, 

rust bij Hem nu en immermeer. 

 

Lezing uit I Samuël 13 en 15  

 

Lied:  NLB 756, vers 1, 2, 3, 4 en 5  Laat komen.        Tekst L.Henley 

          mel:  L.G.Hayne 

 
 

2.  Waar blijft het overlang 

beloofde land van God, 

waar liefde en lofgezang 

verdrijven leed en dood? 

 

3.  Dat land, het ons vanouds 

vertrouwde Kanaän, 

waar God zijn stad herbouwt; 

Sion, waar zijt ge dan? 

 

4.  in deze wereldtijd? 

Zal ooit een dag bestaan 

dat oorlog, haat en nijd 

voorgoed zijn weggedaan, 

 

5.  Dat alle tirannie 

eens zal geleden zijn? 

O sabbat Gods! En zie, 

dan zal het vrede zijn! 

 



 

 

Overdenking 

 

Stilte   

 

Muziek:  

 

Voorbeden onderbroken door: 

 

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 Elske Paris 

 

.   collecten:  Thema Zieken 

.   eerste collecte Hospice het Veerhuis    

Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te le-

ven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen levens-

overtuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is afhankelijk 

van giften en bijdragen van bewoners en hun familie. 

Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam 

 



 

 

 Tweede collecte                                        Eerste collecte, gemeente 

 

                                                 
 

Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-code 

reader. (via playstore of appstore) of via de digitale collecte bij de uitgang. 

 

Muziek tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, Adagio uit Concerto in 

a-moll nach Vivaldi BWV 590 

 

Kinderen komen terug en we zingen samen:  

NLB 171, vers 1, 2, 3 en 4 David werd gekozen                tekst, Hanna Lam 

                           mel:Wim ter Burg 

 
 

 

2.  David kwam als kleinste 

helemaal vooraan; 

hij mocht koning worden, 

koning in Gods naam. 

 

3.  David heeft gezongen, 

David speelde harp, 

en hij heeft gesprongen 

vrolijk voor de ark. 

 

4.  David gaf de toon aan; 

David zong ons voor 

en die oude woorden 

zingen nog steeds door. 



 

 

 

Slotlied (staande): NLB 422 vers 1, 2 en 3  

 
                                                                                                             

2.  Laat ons weten, 

nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteek 

 

3.  Laat ons hopen, 

biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 

 

Uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met  

 
 

Orgelspel,  Willem Vogel, delen uit ‘Valeriussuite’ 



 

 

 

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

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

 

Mededelingen:  

Zondag 10 november 10.30 uur: voorganger ds Joep de Valk 

 

Woensdag 13 november: bijbelen@vrijburg. Met een groep twintigers en 

dertigers lezen we teksten uit de bijbel en praten er over. De gesprekken zijn 

verrassend actueel ! 20.00 uur in de Van Hille kamer, opgave en informatie 

bij japkevanmalde@gmail.com  

 

Donderdag 7 november: om 20.00 uur, Bourgondië avond in de Modder-

manzaal. Ook interessant voor degenen die niet mee op reis gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:japkevanmalde@gmail.com


 

 

 


