
 

Dienst zondag  

10 maart 2019  

  

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 
 

 

 

 
 

                                            William Blake, Kaïn slaat op de vlucht 

 

 

 

Voorganger: Joost Röselaers 

Lector: Joan de Roos  

Organist: Erik Visser  

 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



Orgelspel,  Girolamo Frescobaldi, Toccata in d 

 

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: Kom in ons midden geest van God 

 
 

 de gemeente gaat zitten 

Gebed 



 

Lied,  Wees de grond onder mijn voeten, coupletten 1-2-3    
tekst: Reinier Kleijer,      

melodie psalm 146 

 
 

  
 

1.    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. 

2.  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.  

    

3.  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. 

 



 

 

Lezing Genesis 4: 1-16  

 

Lied 991: 1,2,3,6,7 De eersten zijn de laatsten            tekst, W.Barnard 

          mel: F.Mehrtens 

 
 

2..God moge ons behoeden, 

wij zien elkander aan, 

de broeder kent de broeder 

als een die voor moet gaan. 

 

3. Zo staat het voorgeschreven, 

zo is het steeds voorzegd, 

wie achter is gebleven 

krijgt eerstgeboorterecht. 

 

6.  Zo hoog zijn Gods gedachten, 

zij gaan de tijden door, 

wie voor was blijft ten achter, 

wie achterbleef gaat voor. 

 

7.  Veracht dan niet de kleinen 

en die verloren zijn, 

want God noemt hen de zijnen 

die laatgeboren zijn. 

 

Overdenking  

 

Stilte  

 

Orgelspel,  Johann Kaspar Ferdinand Fischer, Preludium in F 

 

 



 

 

Lied 981  Zolang er mensen zijn op aarde                   tekst H.Oosterhuis 

            mel, T.de Marez Oyens  

 
 

2. Zolang de mensen woorden 

spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbre-

ken, 

wij danken U in Jezus’ naam. 

3. Gij voedt de vogels in de bomen, 

Gij kleedt de bloemen op het 

veld, 

o Heer, Gij zijt mijn onderko-

men 

en al mijn dagen zijn geteld. 

 

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig le-

ven, 

Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw Zoon aan ons gege-

ven, 

zijn lichaam is het levend brood. 

5. Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortge-

bracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons mid-

den, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 
 

 

. 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 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 

 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Albert de Leeuw 

 

.   collecten: Thema Jongeren 

 

.   eerste collecte; VluchtelingenWerk  Amstel tot Zaan  

Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en vluchte-

lingen in de hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige asielprocedure en 

helpt vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw bestaan. Bij het vinden van 

huisvesting, het leren van Nederlands, het (bij)scholen, het opdoen van con-

tacten en het vinden van werk. 

Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93  t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk 

Amstel tot Zaan 

 

. tweede collecte: diaconie 

 

Muziek tijdens de collecten: Dietrich Buxtehude, Canzona in g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Slotlied (staande gezongen) 416  Ga met God en Hij zal met je zijn 
                         Tekst J.Rankin 

          mel: R.Vaughan Williams 

  
2.  Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3.  Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 



 

 

4.  Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

Uitzending en zegen,  

de gemeente antwoordt met  

 
 

Orgelspel Dietrich Buxtehude, Ciacona in e 

 

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

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

 

. Mededelingen:  

Zondag 17 maart: kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: ds Joep de Valk. Taizé dienst met medewerking van de Canto-

rij, o.l.v. K.Y.Min. 

Na afloop van de dienst, wordt de tentoonstelling van het werk van Cory 

Zaagsma geopend in de Moddermanzaal. 

 

Donderdag 21 maart, de maandelijkse Vrijburglunch om 12.30 uur (opgeven 

uiterlijk de dinsdag voor de lunch bij Nely Smits (tel: 020-6735463) of Nel 

Steerenberg (tel: 020-6737383). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) en ds Joost Röselaers (06-55776713). 

 

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

