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zondag  

10 november 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 
 

 
La "Escalera de Jacob", Jamestown, Santa Helena 

 
Voorganger: ds Joep de Valk 

Lector: Wiep Wegenwijs 

Organist: Jan Pieter Lanooy 
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Orgelspel John Stanley (1712-1786)  Voluntary in a-minor op.6/2 

 

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 Gij die aangeroepen wordt 

 

               
 

Gij die uitgeschreven staat 

in de heldere taal der sterren, 

hoogtij, lichtende vanverre B  

Morgenster, treed uit uw baan 

en kom in ons midden staan. 

  

Gij die uitgesproken zijt 

de Geliefde, Woord van leven 

in der minne ons gegeven, 

Naam, die oplicht in de nacht, 

kom en klink in volle pracht. 

de gemeente gaat zitten 

 

Inleiding  

 

Gebed naar psalm 25 uit 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis  
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Lied  Ik ga de stilte in 

tekst Sytze de Vries 

melodie ‘De aarde is vervuld’ van Frits Mehrtens 

 

Ik ga de stilte in 

en nergens hoor ik meer 

dan daar, waar alles zwijgt,  

ik tot mijzelf inkeer. 

 

Ik ga de stilte in 

tot diepten waar ik hoor 

de zachte fluistering 

die nooit nog is verwoord. 

In stilte ingedaald 

ga ik jouw stem verstaan, 

daar zingt het rond van Jou 

en daar spreek Jij mij aan. 

 

Meditatieve stilte 2 minuten 

 

Ik kom de stilte uit, 

breng schatten aan het licht: 

ik kreeg mijn ware zelf,  

mijn naam en mijn gezicht. 

 

Wie oren heeft en hoort 

wat daar gevonden is, 

ontraadseld aan de nacht 

voorbij de duisternis, - 

 

die kent mijn ware naam 

en roept mij daarmee aan. 

Noem mij dan wie ik ben, 

opdat ik op kan staan. 

 

 

 

Verhaal uit de bijbel uit Genesis 28,10-22 

Wederzijdse beloften bij de Jakobsladder 
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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. 

 

Overdenking 

 

Stilte, overgaand in orgel- of pianospel  Felix Mendelssohn-Bartholdy 

(1809-1847), Adagio non troppo uit ‘Sechs Lieder in je Worte’ op 30 nr.3 

(piano) 
 

 

 

 



6 

 

Voorbeden afgesloten met 2x 

458 Zuivere vlam, verdrijf met je licht 

 

 

Stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

 

Mededelingen. 

De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr A. den Toom 

 

Collecten Thema Zieken 

.   eerste collecte; Drugspastoraat Amsterdam   

Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te be-

houden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en maatschap-

pelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door druggebrui-

kers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via inloopruim-

ten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met vrije in-

loop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost. Bezoekwerk 

in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en gevangenissen. Speci-

ale aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het drugspastoraat kunnen 

ook begrafenissen verzorgd worden voor hen die geheel alleen zijn.                                                                                                                                            

Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v. Stichting Drugspastoraat Am-

sterdam 

. tweede collecte: Diaconie 

 

.   Muziek tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Dies 

sind die heil’gen zehn Gebot. BWV 679. 

 

Tweede collecte                                        Eerste collecte, diaconie 
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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. 

 

Slotlied Licht 100 Ik hoop 

Melodie LvdK 134 

 

 
‘k Hoop dat je altijd mag dromen  

met de wind steeds in je rug. 

Dat gedachten blijven stromen,  

niet te langzaam niet te vlug. 

Moge ’t zonlicht op je schijnen,  

zachte regen voor de groei. 

‘k Hoop dat zorgen snel verdwijnen,  

dat je komt tot volle bloei. 

 

Dat je echt aandachtig luistert  

naar je hart en je verstand,  

dat het onweer voor je fluistert,  

’n wolk met goud zal zijn omrand,  

dat ’t geluk komt bovendrijven,  

ook al is dat heel fragiel,  

dat je altijd trouw mag blijven,  

aan het diepste van je ziel. 
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Afscheid en zegen 

de gemeente antwoordt met:  

 
 

Orgelspel  Johann Sebastian Bach (1685-1750), Fuga in a-moll BWV 543 

 

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

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

 

Mededelingen:  

Zondag 17 november kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: ds Joost Röselaers. Na de dienst wordt de tentoonstelling met 

werk van Els Fleer in de Moddermanzaal geopend. 

 

Donderdag 21 november, 12.30 uur, Vrijburglunch. 

 

Zaterdag 23 november 10 uur Moddermanzaal Algemene Ledenvergadering 

en tevens afscheid van voorzitter Maarten Lubbers. Maarten heeft meer dan 

acht jaar leiding gegeven aan het bestuur van Vrijburg en haar vertegenwoor-

digd binnen de Amsterdamse kerken en bij de landelijke Remonstranten. Tij-

dens de Algemene Ledenvergadering nemen wij van Maarten afscheid als 

voorzitter. Komt allen. 

 

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. 


