
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Donker en licht

Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mens van dag en nacht.

zondag 28 januari 2018   

voorgangers: Joep de Valk en Dik Mook
muziek: Erik Visser

1



foto’s: Maarten Tromp
.  muziek, Felix Mendelssohn, Lied ohne  Worte in E  opus 19 nr.1

. luiden van de klokken

. welkom en inleiding

de gemeente gaat staan

.   lichtlied  doe je licht aan

de gemeente gaat zitten
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. aansteken van de kaars 

. meditatie bij enkele woorden van het Lichtlied 

. pianospel  Felix Mendelssohn,  Charakterstück in e opus 7 nr.6
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. korte inleiding bij foto en verhaal

. verhaal uit de bijbel de tien meisjes in de nacht met de lampen

. stilte
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. lied 419 Wonen overal, nergens thuis

     mens van dag en nacht.

Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mens van dag en nacht.

Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mens van dag en nacht.
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. het verhaal van Jona  

. pianospel  Wolfgang Amadeus Mozart, Adagio in C. KV. 617a
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. associaties en spelregels

. I Wat zie je feitelijk? Ik zie ........

. II Wat zie ik erin?Ik associeer deze foto met ......
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. lied 753 Er is een land van louter licht vs 1 en 4

Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.
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. 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 beproeving, 
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen.

.   mededelingen en open tijd
De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Mevr. Jitske Brouwers

.   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 
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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

.   muziek tijdens de collecten: Wolfgang Amadeus Mozart. Menuet in D.       
KV  355

. slotlied Wees de grond onder mijn voeten, 
tekst: Reinier Kleijer, melodie psalm 146

Wees de grond onder mijn voeten 
wees het dak boven mijn hoofd 
wijs mij richting op de route 
naar de toekomst ons beloofd 
Wees de bron waaruit ik put 
Liefde, vrede en geluk.
 

Wees de stem in onze stilte 
en het oor dat ons verstaat 
wees de warmte als de kilte 
onze liefde sterven laat; 
En geef steeds betekenis 
aan de vraag wat leven is.

Wees de ziel van mijn gedachten, 
wees de drijfveer van mijn hand. 
Breng het Rijk dat wij verwachten 
mede door ons doen tot stand 
Inspireer ons dag aan dag 
met uw Geest en geef ons kracht.

. afscheid en zegen

Wees de zekerheid als twijfel 
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ons verlamt tot op het bot. 
Laat in ons het inzicht rijpen 
van wat mensen noemen 'God', 
en zaai twijfel in mijn geest 
als ik u te zeker weet.

. muziek, Johannes Brahms. Intermezzo in A opus 118 nr.2

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

De tentoonstelling van het werk van Maarten Tromp wordt geopend in de 
Moddermanzaal.
. mededelingen: 

Zondag 4 februari 2018  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger:ds. Japke van Malde. 0-100 dienst (dus met kinderen)

Dinsdag 13 februari, om 19.45 uur, Ruimte voor aandacht: Mindfulness-
meditatie. Ds. J.de Valk en/of Annemieke van der Veen.
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 
meepraten in onze LinkedIn groep.

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06-53391524), ds Japke 
van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (0655776713) en ds Liesbeth 
Baars (06 23 64 12 42). 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.
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Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, 
gevormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige 
jongeren. 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
devalk@vrijburg.nl

Naam………………………………………………………….

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

Postcode en Woonplaats………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………
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