
 

 

 

Startzondag  

8 september 2019 

 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 
 

 

Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen 
 

 
 

Afscheid Erik Visser 

Bevestiging nieuwe bestuursleden Maaike Groot en Martijn Roelandse 

 

Voorgangers: ds Joost Röselaers, ds Joep de Valk en ds Japke van Malde   

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

  en Elske de Boer  

Organist: Erik Visser  

Zang: Jeanneke van Buul 

Cantorij o.l.v. Kaiyi Min  
 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

Orgelspel Girolamo Frescobaldi, Capriccio over Do re mi fa sol la 

 

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: 612 Wij komen als geroepen (melodie Heinrich Schütz) 

 
 

Geroepen om te leven, 

gehouden aan zijn woord 

van uitgesproken vrede, 

van liefde ongehoord. 

Herboren, uitgetogen 

uit de toevalligheid, 

bestemd voor de genade, 

het donker al voorbij. 

 



 

 

Getekend voor ons leven 

als kind'ren van het licht, 

gezaaid op hoop van zegen, 

de dag als vergezicht. 

God, breng ons zelf op adem 

en treed in ons bestaan. 

Bezegel onze vreugde 

hier met uw eigen naam! 

de gemeente gaat zitten 

 

Gebed   

 

Cantorij Heinrich Schütz (1585-1672), Aller Augen warten auf dich, Herre, 

Aller Augen warten auf dich, Herre, 

und du gibest ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. 

Du tust dein milde Hand auf und sättigest alles, 

was da lebet, mit Wohlgefallen. 

 

Allen zien hoopvol naar u uit, 

u geeft brood, op de juiste tijd. 

Gul is uw hand geopend, 

u vervult het verlangen van alles wat leeft. 

 

Kinderen komen naar voren 

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 ! 

 

Bevestiging van de nieuwe bestuursleden  

  Maaike de Groot en Martijn Roelandse 

 

Lied : Iona 40 Wil je opstaan en mij volgen  

Melodie Erik Visser 



 

 

 
 

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

 

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 

Verhaal uit de bijbel uit 1 Samuel 20, Verbond tussen David en Jonathan 

 

Zang: Georg Friedrich Händel (1685-1759) 

 

Süße Stille, sanfte Quelle 

ruhiger Gelassenheit! 

Selbst die Seele wird erfreut, 

wenn ich mir nach dieser Zeit 

arbeitsamer Eitelkeit, 

jene Ruh’ vor Augen stelle, 

die uns ewig ist bereit. 

 

     Barthold Heinrich Brockes 

1680-1747 

 

Zoete stilte, zachte bron 

van vreedzame kalmte! 

Zelfs de ziel is verheugd 

wanneer ik mij na deze tijd 

van arbeidzame ijdelheid, 

die rust voor ogen stel, 

die ons eeuwig is bereid. 

 

 



 

 

 Overdenking 

 

Stilte, overgaand in orgelspel Johann Pachelbel, Fantasie in Es 
 

Voorbeden 

 

Zang Gabriel Fauré (1845-1924) 
 

En prière 

Si la voix d’un enfant peut monter 

jusqu’à Vous, ô mon Père, 

écoutez de Jésus, devant Vous à genoux, 

la prière! 

 

Si Vous m’avez choisi pour enseigner 

vos lois sur la terre,  

je saurai Vous servir, auguste Roi des 

rois, ô Lumière! 

 

Sur mes lèvres, Seigneur, mettez la vé-

rité salutaire, 

pour que celui qui doute, avec humilité 

Vous révère! 

 

Ne m’abandonnez pas, donnez-moi la 

douceur  nécessaire, 

pour apaiser les maux, soulager la dou-

leur, la misère! 

 

Révèlez Vous à moi, Seigneur en qui je 

crois et j’espère: 

pour Vous je veux souffrir et mourir sur 

la croix, au Calvaire! 

      

 Stéphan Bordèse (1847-1919) 

 

In gebed 

Als de stem van een kind kan opstijgen 

tot U, o mijn Vader, 

hoor van Jezus, voor U op de knieën, 

het gebed! 

 

Als U mij hebt gekozen om te onderwij-

zen uw wetten op aarde, 

zal ik U weten te dienen, doorluchte Ko-

ning der koningen, o Licht! 

 

Op mijn lippen, Heer, leg de waarheid 

heilzaam, 

opdat hij die twijfelt, met nederigheid 

U eert! 

 

Verlaat mij niet, geef mij de mildheid 

nodig, om het lijden te verzachten,  

te verlichten het leed, 

de ellende! 

 

Openbaar U aan mij, Heer in wie ik ge-

loof  en op wie ik hoop: 

om U wil ik lijden en sterven aan het 

kruis, op de Calvarieberg! 

 

  
 

 

Stil gebed, 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 Erik Visser en  

Cas en Margreet Pieksma 

 

.   thema collecten: Vreemdelingen 

.   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: Diaconie 

 

Cantorij John Rutter (1945) The Lord bless you and keep you 

 

The Lord bless you and keep you; 

The Lord make His face to shine upon you 

To shine upon you and be gracious 

And be gracious unto you 



 

 

The Lord bless you and keep you 

The Lord lift up the light of His countenance upon you 

The Lord lift up the light of His countenance upon you 

And give you peace, and give you peace; 

And give you peace, and give you peace 

Amen, amen, amen. 

 

De Heer zegene u en behoede u. 

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 

De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede, en geve u vrede. 

Amen, amen, amen. 

 

Kinderen komen terug 

 

Slotlied (staande gezongen) 978 Aan U behoort, o Heer der heren 

 
 



 

 

Laat dan ons hart U toebehoren 

en laat ons door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel ons begroet. 

 

Afscheid en zegen, 

de gemeente antwoordt met zegenlied  Zo Gods geest ons wil leiden 

 

 
  

Orgelspel François Couperin, Deo Gratias 

 

Na de dienst is er gelegenheid koffie of thee te drinken en de nieuwe be-

stuursleden te feliciteren. Aansluitend nemen we afscheid van Erik Visser als 

onze vaste organist. 

 

 

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



 

 

. Mededelingen:  

Zondag 15 september: kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: ds Jan Berkvens 

 

Dinsdag 10 september 19.45 Mindfulness o.l.v. ds. Joep de Valk en  

mw. Annemieke van der Veen 

 

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. 

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 

jhroselaers@online.nl  

 

Naam…………………………………………………………. 

 

Adres ………………………………………............................ 

 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

 

E-mailadres:…………………………………………………… 
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