
De Remonstranten zijn in 1619 voortgekomen uit een conflict 
met de toenmalige Gereformeerde Kerk. Dit conflict was onder 
andere gebaseerd op een verschil van mening over de eigen 
verantwoordelijkheid van de mens en zijn vrijheid van denken 
en handelen in geloofszaken.  

Remonstranten gaan uit van respect en geven dus altijd ruimte 
aan opvattingen van anderen.  

Voor Remonstranten is de Bijbel een verzameling unieke 
geschriften, waarin verteld wordt van ervaringen met God en 
geloven, en hoe met die ervaringen is omgegaan.  

De Bijbel is voor Remonstranten een inspiratiebron en vaak 
een toetssteen voor hun denken en doen.  

Remonstranten vinden een kritische levenshouding belangrijk. 
Ook de vrijzinnige geloofstraditie is onderwerp van bezinning 
en verdieping.  

Een actieve betrokkenheid bij vrijheid, verdraagzaamheid en 
verantwoordelijkheid heeft in ruim 400 jaar onuitwisbare 
‘vrijzinnige’ sporen nagelaten in de Nederlandse geschiedenis.  

Remonstranten vormen, zoals het geformuleerd is in de 
Beginselverklaring: ‘een geloofsgemeenschap, die geworteld 
in het Evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar 
beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid God wil eren en 
dienen’. 
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Orde van Dienst 

voor 

1 mei 2022 

 

Thema 

‘Zuiver of van waarde’ 

 

 

 
Voorganger Alexander Overdiep 

Organist Marien van Vliet 



Muziek 

Welkom  door de Kerkenraad 

Stilte 

Openingslied  Lied 538 : vers 1, 3 en 4 

Votum en groet 

Antwoordlied  op de melodie van Lied 680 

Woorden tot Inkeer 

Openingsgebed 

Lied  Lied 324 

Inleiding op de lezingen 

Bijbellezing I  Job 42 : 1 ~ 6 

Lied  Lied 326 : vers 1 en 2 

Bijbellezing II  Galaten 5 : 1 ~ 11 

Lied   Lied 326 : vers 5 en 6 

Overdenking 

Muzikaal intermezzo 

Voorbeden, Stil Gebed en gemeenschappelijk Onze Vader 

Slotlied  Lied 418: vers 1 en 3 

Uitzending en zegen 

Muziek 

 

Collecten bij de uitgang, op de statafel in de hal 
 
Bestemming Diaconale collecte  
Deze zondag is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd 
voor de Voedselbank Naarden-Bussum-Hilversumse Meent. 
Inmiddels is het ruim 15 jaar geleden dat ‘onze’ Voedselbank is 
opgericht; nog erger is het dat deze Voedselbank, net als de 170 
andere voedselbanken in ons land, nog steeds noodzakelijk zijn. 
Zelfs in Gooise Meren zijn meer dan 90 gezinnen wekelijks 
afhankelijk van ondersteuning door de Voedselbank. 
Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte,  
die voor 50% bestemd is voor het diaconale doel en 
voor 50% bestemd is voor het werk van de Gemeente, 
dan kunt u uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van 
de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum met als rekening-
nummer of IBAN NL90 INGB 0000 300 652 onder vermelding van 
‘Collecte 1 mei 2022’ 
Uw bijdrage kan ook overgemaakt  
worden door gebruik van de  
hiernaast afgebeelde QR-code 
op een smartphone. 
 


