
 

 

 

Dienst zondag 

28 oktober 2018   

 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 
 

 

Wie wordt de zondebok ?  

 
                                   
 

 

 

Voorganger: ds.C.de Gooijer uit Deventer  

Organist: Erik Visser, 

lector Gert van Drimmelen 

 



 

 

Orgelspel  Jan Pieterszoon Sweelinck, Chromatische fantasie 

 

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 God, 

 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 NL 96 : 1 en 2  

 
 

2.   God gaat de goden ver te boven, 

die ijdele waan die heidenen loven. 

Hij heeft de hemelen gesticht, 

van luister is zijn aanschijn licht. 

Zijn kracht vervult de heilige hoven. 

 

   

 

de gemeente gaat zitten 

 

 

Gebed 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lied  NL 326 : 1, 2, 3, en 5       tekst, S.de Vries 

            mel: 1646 Hannover 

 
 

2.   Dit woord komt tot ons op de 

wind. 

Het zoekt een huis, een wijs.  

Het vindt gehoor bij mensen,  

onderdak. 

Dit woord, dat God van oudsher 

sprak. 

 

 

 

 

3.   Dit woord blijft leven in een lied. 

Waar mensen zingen sterft het niet, 

als adem die de harten voedt, 

als lente die ons bloeien doet. 

 

5.   Van ver, van oudsher aangezegd, 

een naam, opnieuw op ons gelegd, 

een woord, dat onze monden vult, 

een lied, dat Gods gelaat onthult. 

 

 

 

 

 

Inleiding op thema en lezing door de voorganger van Leviticus 11 : 1-9 

en eerste verhaal naar Leviticus 16 : 1 – 12  

 

 

 



 

 

Lied  NL 686 : 1 en 3      tekst H.Oosterhuis 

          mel: B.Huijbers 

 
 

3.   De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 

 



 

 

Verhaal naar Marcus 5  

 

 NL 528 : 1, 2,en 3    

  

           

2.   Overal nabij is Hij 

menselijk allerwegen. 

Maar geen mens herkent Hem,  

Hij wordt gewoon verzwegen. 

Midden onder u staat Hij die gij 

niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij 

niet kent. 

3.   God van God en licht van licht, 

aller dingen hoeder, 

heeft een menselijk gezicht, 

aller mensen broeder. 

Midden onder u staat Hij die gij 

niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij 

niet kent. 



 

 

Overdenking 

 

Stilte  

 

Muziek,  Jean François Dandrieu, Flûtes 
 

Voorbeden afgewisseld met acclamatie: 

 
                Eeuwige     God,   wij  bidden   u     ver-hoor ons 

 

stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 

 

 

Mededelingen en collecten 

 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. L.J.Stoffels-Hofman 

 

.   thema collecten: Armoede 

 

.   eerste collecte: “Hotel City Plaza”  in Athene. 

Het hotel heeft 100 kamers die bezet worden door 400 vluchtelingen (150 

kinderen). Vaak gezinnen. De kracht van dit hotel zit hem in de gemoti-

veerdheid om te willen doorstromen naar andere landen in Europa (o.a. 

Duitsland, Zweden) en in de verantwoordelijkheid die men voor elkaar heeft, 

zoals eten koken, schoonhouden van de ruimtes etc. De meesten volgen En-

gelse les, die gegeven wordt door vrijwilligers en wachten op hun officiële 

papieren. De helft van deze bewoners verlaat het hotel binnen een half jaar. 

Het criterium waarop deze bewoners zijn geselecteerd door vrijwilligers is of 

je zelf iets aan je situatie daadwerkelijk wil doen. Het zijn dus actieve men-

sen. De meesten komen uit o.a. Syrië, Afghanistan en Irak. Het hotel is een 

afgestoten gebouw van het ‘Best Hotel’-keten. En er komt alleen geld via 

giften binnen. De organisatie van dit hotel loopt via Duitsland. Zij doen ook 

aan fondsenwerving. Er is ± € 10.000,--per maand nodig (gas, licht, water, 

voedsel etc.) In 2004 is dit hotel voor het laatst opgeknapt. Sinds 2016 is het 

‘Hotel City Plaza’  geworden. Deze organisatie heeft een voorbeeldwerking.  

 

 . tweede collecte: gemeente 



 

 

 

Muziek tijdens de collecten door orgel en cornetto NL 944  

 

Slotlied (staande gezongen):  NL 315 : 1 en 2        

 

  
 

2.   En of een mens al diep verloren 

en ver van U verzworven is, 

Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

vernieuwd door uw getuigenis. 

Uw woord, dat spreekt in alle talen, 

heeft uit het graf ons opgericht, 

doet ons in vrijheid ademhalen 

en leven voor uw aangezicht. 

 



 

 

Uitzending en zegen,  

de gemeente antwoordt met  

 
 

Orgelspel,  Dietrich Buxtehude, Ciacona in e  

 

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

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

 

. Mededelingen:  

 

    Zondag 4 november, 0-100 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

    Voorganger: ds. Japke van Malde. Vrijburg laat voorgaan: Lex Bohlmeijer 

 

 

 

 

 

    

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 Vrijburg Adam en mee-

praten in onze LinkedIn groep. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06-53391524), ds Japke 

van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (06-55776713) en ds Liesbeth 

Baars (06-23641242).  

Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan 

kunt u hen bellen. 

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 

roselaers@btinternet.com  

 

Naam…………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

E-mailadres:…………………………………………………… 
 

mailto:roselaers@btinternet.com
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

