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zondag  

1 september  

 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 
 

 

 

 

 
U die de maat van mijn klagen kent, 

vang in uw kruik mijn tranen op 

en stel alles te boek. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Voorganger: ds Joep de Valk 

Lector: Gert van Drimmelen 

Organist: Erik Visser 

Zang: tafeldames uit de Vrijburgcantorij 
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Orgelspel  Girolamo Frescobaldi, Toccata in F 

 

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. 
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Lied 324 Wat vrolijk over U geschreven staat   tekst H.Oosterhuis 

                                                        mel: A.Oomen 

 
 

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 

beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 

Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

 

Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 

‘redden wat verloren is’, dat woord, 

dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 

‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond – 

  

de gemeente gaat zitten 

 

Stilte, gebed 
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Lied Wees de grond onder mijn voeten,  (mel. Psalm 146) 
         tekst: Reinier Kleijer 

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 ziel van mijn gedachten,  

wees de drijfveer van mijn hand.  

Breng het Rijk dat wij verwachten  

mede door ons doen tot stand  

Inspireer ons dag aan dag  

met uw Geest en geef ons kracht. 

Inleiding  

 

Gebed uit de bijbel psalm 56, Willibrordvertaling 1995 

 

Ontferm u, o God, want zij jagen op mij,  

dag in dag uit bevechten ze mij,  

zij drijven mij in het nauw. 

Mijn vijanden jagen op mij, heel de dag,  

met velen, velen vallen zij aan. 

 

Allerhoogste, in bange dagen  

vertrouw ik op U;  

op God, wiens woord ik prijs.  

Ik vertrouw op God, ik hoef geen angst te hebben:   

wat kunnen mensen van vlees en bloed mij doen? 

(...) 
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U die de maat van mij klagen kent,  

vang in uw kruik mijn tranen op  

en stel alles te boek. 

 

Op de dag dat ik roep  

zullen mijn vijanden wijken. 

Ik weet zeker: God is met mij. 

Op God, wiens woord ik prijs,  

op de Eeuwige wiens woord ik prijs,  

op God vertrouw ik, ik hoef geen angst te hebben:  

wat kunnen mensen mij doen? 

 

O God, ik erken mijn geloften aan U,  

ik zal ze volbrengen als dank aan U,  

wanneer U mij hebt gered van de dood,  

mijn voeten bewaard voor vallen. 

 

Dan mag ik weer leven onder Gods oog  

en is licht en geluk mijn deel. 

  

 

 

Lied 454 De mensen die gaan in het duister                           tekst H.Lam 

                                mel: W.ter Burg 
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Zij zullen weer zingen van vreugde, 

de angst en de nood zijn voorbij, 

geen vijand marcheert door de straten, 

de kinderen spelen weer vrij. 

 

De stok die hen sloeg is gebroken, 

geen mens wordt vertrapt of verdrukt. 

Zij krijgen weer tijd van leven, 

er is een begin van geluk!   

 

Overdenking 

 

Stilte, overgaand in pianospel  Felix Mendelssohn, Kinderstück in Es 
 

Delen van brood en wijn - inleiding 

 

Mededelingen 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar mevr.H.C. J. de Jong 

 

Collecten, thema   Vreemdelingen 

.   eerste collecte  VluchtelingenWerk  Amstel tot Zaan  

Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en vluchte-

lingen in de hoofdstad 

Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93  t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk 

Amstel tot Zaan 

 
.   tweede collecte; diaconie 

 .   muziek tijdens de collecten Felix Mendelssohn, Lied ohne Worte in a. 
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voorbeden, afgewisseld met 2x 

 
 

 

 

langere meditatieve stilte / stil gebed 

 

 

 

Lied 969 In Christus is noch west noch oost    tekst J.Oxenham                     

mel: A.R.Reinagle 

 
 

Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden 

koord dat allen samen bindt. 

 

Geliefden, sluit u dan aaneen, 

vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen 

en Christus toegewijd. 



8 

 

 

Uitnodiging om in een kring rond de tafel te staan 

 

Gezongen tafelgebed 

 



9 

 

 

 
 

Orgelspel tijdens het rond delen, Girolamo Frescobaldi, Toccata per 

l’evelatione. 
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Gezamenlijk Onze Vader 

 

 

Slotlied Een wals in het licht    
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Afscheid en zegen,  

de gemeente antwoordt met:  

 
 

Orgelspel  Girolamo Frescobaldi, Capriccio over Ór che noi rimena 

 

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

Moddermanzaal wordt de expositie “Nederlands landschap”  van David de 

Visser geopend. 

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

Mededelingen:  

Zondag 8 september, kerkdienst ook voor kinderen, in Vrijburg om 10.30 u.  

Voorgangers: ds.J.van Malde, ds J.de Valk, ds J. Röselaers. Startdienst. 

Afscheid van de organist, Erik Visser, m.m.v. cantorij o.l.v. Kaiyi Min. 

Welkom aan de nieuwe organist; Jan Pieter Lanooy 
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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

