
 

 

 

Dienst zondag  
6 oktober 2019  

 
 
Remonstranten en  
Vrijzinnige Protestanten 0 – 100 dienst  
  

Zo ouder zo kind 
 

 
                       Rembrandt, de verloren zoon 

   
Voorganger: Joost Röselaers   
Overdenking: Abdelkader Benali  
Lector: Matthijs de Jongh   
Kinderkerk o.l.v. Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse en Elske de 
Boer  
Organist: Alexander de Bie   
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

Orgelspel: J.S. Bach,Pastorale in F-dur BWV 590: Präludium, Allemande, 
Aria 
  
 
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 216 

 

2 
Dauw op de aarde, zonlicht van bo-
ven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en 
bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is 
goed. 

3 
Dag van mijn leven, licht voor mijn 
ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden 
lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe 
schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag

 
de gemeente gaat zitten 
 
 
Gebed 
 
 
 
Lied 1014  
 



 

 

 
2 
Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
 
 
3 
Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 
 
 

4 
De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de 
hand 
in vriendschap, steun en zegen. 
 
5 
Geef Christus door van hand tot 
hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een 
kans: 
een schat om uit te delen.

Inleiding voor de kinderen:  
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! 
Inleiding thema 
 
Pianospel: J.S. Bach: Uit ‘das Wohltemperierte Klavier Teil 1’ 



 

 

-Präludium nr. 24 in h-moll 
 
Lezing: Lukas 15: 11-32  
 
Lied: 362 

 
 
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. 
 
Overdenking 
 
Stilte  
 
Pianospel: J.S. Bach: Uit ‘das Wohltemperierte Klavier Teil 1’ 
-Fuga nr. 24 in h-moll 
 
 
Voorbeden  
 
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 Anne Marie Hoenderdaal. 
 
 
 
 
.   thema collecten: Armoede  
 
.   eerste collecte: Stichting Bijzondere Noden Amsterdam Gemeente 
Het fonds biedt financiële hulp aan inwoners van Amsterdam, die om welke 
redenen dan ook in een urgente noodsituatie terecht zijn gekomen, terwijl 



 

 

(wettelijke) voorliggende voorzieningen niet meer of niet voldoende be-
schikbaar zijn.  
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 16 november 2011 in verband met het 
75-jarig bestaan van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, is een initia-
tief gepresenteerd om te komen tot een ‘duurzaam pact voor noodhulp’ in 
Amsterdam. Een hecht laatste -sociaal- vangnet voor Amsterdammers door 
Amsterdammers, Amsterdamse organisaties en de Amsterdamse overheid.  
Rekening: NL 49 INGB 0000 2946 97  t.n.v. Fonds Bijzondere Noden Am-
sterdam 
 
. tweede collecte: gemeente 
 
 

                                
 
 
 
Kinderen komen terug  
 
 
 
 
 
 
 
Slotlied (staande gezongen): 422 



 

 

 
2 
Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 

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: N. Bruhns: Präludium in e (Große) 
 



 

 

 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
******************************************************** 
 
 
Mededelingen: 
Zondag 13 oktober kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger: ds Joep de Valk 
 
Dinsdag 8 oktober Mindfulness o.l.v. ds. Joep de Valk en mw. Annemieke 
van derVeen 
 
 
 
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. 

 


