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voorganger: ds Liesbeth Baars 
lector: Gert van Drimmelen 
organist: Erik Visser 

 



. orgelspel  Dietrich Buxtehude, Preludium in a 
 
. luiden van de klokken 
 
. welkom  
 
. stilte 
 
. aansteken van de kaars  
          
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. 
.  openingslied  lied 326  Van ver van oudsher aangereikt.   
              tekst S.de Vries, 
                                                                                                                           mel:Hannover 1646 



 
 
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. 
 
 
 

4.  Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht. 
 
5.  Van ver, van oudsher aangezegd, 
een naam, opnieuw op ons gelegd, 
een woord, dat onze monden vult, 
een lied, dat Gods gelaat onthult. 
 
6.  O woord, zolang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 

de gemeente gaat zitten 
 
. gebed 
 
 
. lied 527          tekst H.Oosterhuis 

          mel: J.Geraedts 



 
 
2.  Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
3.  Als een vuur zijt Gij versche-
nen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 

4.  Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 
5.  Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven 

 
. lezing tekst van Lloyd Haft  
 
In het begin zijn er woorden. 
woorden om God,  

woorden over God, 
woorden als God. 

Woorden zijn in het begin als God. 
Alle dingen komen met namen, 
en waar geen woorden zijn, is ook geen 
ding. 
Maar woorden leven. Woorden zijn een 
licht. 
Wij zien hier in duisternis; 
zelfs in onze duisternis komt licht,  

Het komt bij ons: de woorden worden 
woorden van ons. 
  
Van den beginne is de vraag 
en de vraag ligt aan God  
en de vraag is God. 
God de vraag: en in die vraag 
zijn wij begrepen: 
vraag in alle worden 
en de vraag is leven. 
En de vraag is Licht. 
Wij zien nog niet het licht 



maar dat wij zijn , vertelt 
van licht aan ons.  

 

 
.   lied  ‘Al laat geen zon zich zien’                     (tekst S.de Vries melodie 686)  
 

 
 
Al laat geen zon zich zien 
door wolken zwaar en dicht   
ook als verborgen bron 
omgeeft hij ons met licht.  
Zelfs in de diepste nacht 
ken ik de zekerheid  
dat mij de morgen wacht.  
Het licht heeft alle tijd. 
  
 
Al lijkt de hemel dicht, 
en God verleden tijd,  
in liefde schijnt zijn licht 
en tegenwoordigheid.  

Ik word zijn Naam gewaar, 
hij krijgt voor mij gezicht 
want ik herken hem aan 
de stralen van zijn licht. 

 



.   lezing Lucas 5: 1-11 
 
.   lied  

 
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou  
en jij in Mij? 
 
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan 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 
 
. muziek  Johann Ludwig Krebs, ‘Jesus, meine Zuversicht’. 
 

. voorbeden stil gebed en 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 verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen. 

 
.   mededelingen en thema van de  collecte 
.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Dhr. en mevr. Meyering.  
     
Thema Gemeente en anderen 
 
.   eerste collecte Remonstrantse Broederschap    
In onze samenwerkende gemeente wordt één keer per jaar gecollecteerd voor 
het landelijk werk van de Remonstrantse Broederschap. 
Rekening: NL 39 INGB 0000 140 938. Remonstrantse Broederschap, 
Utrecht. 
 
. tweede collecte: diaconie 
 
.   muziek tijdens de collecten: Johann Ludwig Krebs,’Sei Lob und Ehr dem                                          
höchsten Gut’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.    Slotlied:  Dat nieuwe geestkracht ons vervult 



                                                                         Tekst Jan van Opbergen

 
2. Dat wij niet bang voor ons bestaan 
de nieuwe wegen leren gaan 
die leiden naar een maatschappij 
van oordeel en van hebzucht vrij. 
 
3. Dat wij niet om te kopen zijn 
met geld en goed, met schone schijn. 
dat God ons lange adem geeft, 
zodat zijn toekomst in ons leeft. 
 
 
. zegen bede  
 
. orgelspel  
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
******************************************************** 
 
. Mededelingen:  
 
Zondag 17 februari in Vrijburg om 10.30 uur, dienst.  
Voorganger, Ds Joep de Valk. Hij laat Peter Vandermeersch voorgaan. 
Hoofdredacteur N.R.C. (zie het blad Vrijburg) 
Maandag 11 februari de Filosofiegroep van Vrijburg. Meer informatie en op-
geven (i.v.m.maaltijd) via Joost Röselaers (06-55776713,of Margriet Dijk-
mans van Gunst. 



 
Donderdag 21 februari om 12.30 uur, de maandelijkse Vrijburg lunch. 
 
Robert Lambermont exposeert in de Moddermanzaal. Na de dienst kunt u 
zijn werk bekijken, of anders op woensdag of donderdag als de administratie 
open is. 
 
 
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 Japke 
van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (0655776713) Wilt u een ge-
sprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bel-
len. 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, ge-
vormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige jonge-
ren. 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  

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
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Postcode en Woonplaats……………………………………… 
 
E-mailadres:…………………………………………………… 
 
 


