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voorganger: ds. Henri Frölich 

lector: Liesjettie de Jong  

organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

 

. orgelspel: Georg Böhm, ‘Jesu, du bist allzu schöne’ 

 

. luiden van de klokken en stilte 

 

. aansteken van de kaars 

 

. welkom  

 

. 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 zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 

 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 

. groet  

 voorganger: Vrede zij u. 

 gemeente: De wereld zij vrede. 

 



.  introïtus lied 276  

 

 
 

2. 

Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, 

signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 

3. 

Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis.

 

. de gemeente gaat zitten 



. gebed 

 

. lied : 600 

 

 
 
 

2 

Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 

licht uit licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad! 

 

3 

Licht, aan liefde aangestoken, 

licht, dat door het donker brandt, 

licht, jij lieve lentebode, 

zet de nacht in vuur en vlam! 

 

4 

Licht, verschenen uit den hoge, 

licht, gedompeld in de dood. 

licht, onstuitbaar, niet te doven, 

zegen ons met morgenrood! 

 

5 

Licht, straal hier in onze ogen, 

licht, breek uit in duizendvoud, 

licht, kom ons met stralen tooien, 

ga ons voor van hand tot hand! 

 
 

 

 

. lezing: 1 Sam. 3 vers 3-10.19 

 

 



. lied 317  

 

 

 

 

2 

Heer, uw boodschap staat 

geschreven, 

ons ten leven, 

maak uw schrift het levend woord. 

Zie het boek van uw behagen 

opgeslagen; 

spreek Heer, uw gemeente hoort. 

3 

Roep ons uit de doodse dalen 

waar wij dwalen, 

door een vreemde stem bekoord. 

Breng ons naar de heil´ge stede 

van uw vrede. 

Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

 

.  lezing: Johannes 1 vers 35-42 

 



.   lied: 687  

 

 
 

2 

Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden, 

de vonk die overspringt 

op allen die geloven. 

 

 

Vuurvogel van de vloed, 

duif boven de Jordaan, 

versterk in ons de gloed, 

wakker het feestvuur aan. 

 



3 

Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 

dat mededeelzaam is 

en kracht geeft en nieuw leven. 

 

Dus zeg en zing het voort, 

geef uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, 

dit voedsel voor elk land. 

 

. overdenking 

 

. orgelspel: Pierre du Mage, Trio in d 

 

. voorbeden, stilte, 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 de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid.  

Amen. 

 

. mededelingen en collecten, 

 

.   thema: Europa en de wereld 

 

.   eerste collecte : Amigos de San Juan de Flores    

Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het 

dorpje San Juan de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door 

middel van kleinschalige en concrete projecten. Deze projecten worden met 

relatief eenvoudige en weinig middelen gerealiseerd. Daarbij ligt de focus op 

onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de bewoners hierdoor in staat 

worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.  

Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare 

school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast 

worden er naaicursussen voor vrouwen georganiseerd en worden er 

microkredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten 



van een bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een 

bedrijfje op zetten en daarmee de inkomsten verhogen..  

Rekening NL 04 INGB 0004 547 502 

 

. tweede collecte : Gemeente 

 

. orgelspel tijdens de collecten: William Byrd, Miserere 

 

.   De bloemen zijn bestemd voor dhr. J. de Vries 

 

. slotlied 657 

 

 
 



2 

Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

3 

Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

4 

Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

 

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

 

. orgelspel: Johann Pachelbel, Ciacona in d 

 

 

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

 

. Mededelingen: 

 

 Zondag 21 januari 2018 om 10.30 uur: Vrijburg laat voorgaan: 

 Heleen Mees, Medevoorganger: Joost Rőselaers 

 

.Donderdag 18 januari, 12.30 uur, Vrijburglunch 

 

 Maandag 22 januari, 20.00 uur in de Van Hillekamer, thema avond voor 

ouders over “houvast”. 

 



Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 

volgen via www.kerkdienst gemist.nl 

Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  

onze nieuwsbrief aanvragen via deze website. 

Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 

meepraten in onze LinkedIn groep. 

 

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

van Malde (071-5142807), ds Joost Rőselaers (06-5576713) en ds Liesbeth 

Baars (06-23641242). Onze jongerenwerker is Jelle de Graaf (06-28562748). 

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 geloofsgemeenschap, gevormd 

door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid, 

respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid  zijn onze 

uitgangspunten Deze staan als vanzelfsprekend aan de basis van al onze 

activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, gesprekskringen, onderlinge 

hulp en steun, reizen en uitjes. 

Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke 

geloofsontwikkeling.  Ook jongeren hebben hun eigen plaats van 

ontmoeting, eigen programma’s en een vrije inloop in de kelderruimte. 

 
 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------  

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 

devalk@vrijburg.nl 

 

Naam…………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

E-mailadres:…………………………………………………… 

http://www.kerkdienst/
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
mailto:devalk@vrijburg.nl

