
 

 

 

 

 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
 
zondag 27 januari 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorganger: ds Liesbeth Baars 
lector: Frans Joachimsthal 
organist: Erik Visser 

cantorij o.l.v. Kaiyi Min  
. orgelspel  Georg Böhm, ‘Jesu du bist allzu schöne’ 
 



 

 

. 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 275
 

2 
Gij zijt niet ver van wie U aanbid-
den, 
niet hoog en breed van ons van-
daan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
3 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons 
dient. 

 
4 
Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
 
5 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aan-
wezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

 
 

de gemeente gaat zitten 
 
. gebed 
 
. inleiding op de dienst  ‘Samen nadenken’  



 

 

 
.  orgelspel: François Couperin, Petite fugue sur la cromhorne 
 
.  ‘Weet je’ vertelling uit ‘Misschien wisten zij alles’ van Toon Tellegen 
 
. lied  ‘Hier is een stad gebouwd’ 

 
2 
Huizen van vrede voor 
mensen van vlees en bloed. 
Veilig onveilig, zo 
leven zij bitterzoet. 
 
3 
Overal haast en ver- 
keer dat geen richting heeft, 
wolken lawaai als een  
vuur dat geen warmte geeft. 
 
4 
Woorden gaan over en 
weer, waar de mensen zijn. 
Woorden zijn lief en leed, 
rouw en geboortepijn. 
 
 
5 

Iedereen wil wel een 
ander, maar weet niet hoe. 
Iedereen gaat zo zijn 
weg, wie weet waar naar toe. 
 
6 
Mensen gaan twee aan twee, 
overvloed en woestijn, 
zoeken een woning en 
willen geborgen zijn. 
 
7 
Een stad is man en vrouw, 
opstaan en slapen gaan, 
mensen die dagelijks 
doodgaan n voortbestaan. 
 
8 
Leven is liefde doen, 
gaan in het oude spoor: 
mensen zijn vader en 



 

 

zoon, en dat gaat maar door. 
 
 
 
 
 
 
9 
Leven is overal 

tussen fabriek en flat 
bloemen en kinderspel, 
licht op muziek gezet. 
 
10 
Is er een stad zonder 
dood zonder duisternis, 
komt er een stad waar de 
zon niet meer nodig is

 

 
. lezing uit Johannes 15; 1-11 
   
.   lied 653  vers 1,4,5,7  (zie voorstel  cantorij) 

 

 
 
4 
Gij zijt het licht van God gegeven, 

een zon die nog haar stralen 
spreidt, 



 

 

wanneer het nacht wordt in ons le-
ven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
5 
Gij zijt de wijnstok van het leven, 

in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw harten-
bloed. 

 
7 
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
 
. overdenking 
 
. muziek: François Couperin, Dialogue 
 

. voorbeden stil gebed en gezamenlijk Onze Vader: 
 
.   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 micro-
kredieten 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.  
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. tweede collecte: Diaconie 
 
.   muziek tijdens de collecten: Jan Pieterszoon Sweelinck, Engelsche fortuyn 
 
.   cantorij  ‘The lord bless you’  van J. Rutter  
 
. zegenbede  
 
.  slotlied 419 2x eenstemmig en 2x in canon.  

 
 
. orgelspel Hendrik Tijssen, ‘Waar in het bronsgroen eikenhout’ 
 
Na de dienst volgen er enige toespraken ivm het afscheid van Liesbeth Baars 
en Dini Geelen. Hierna volgt de Nieuwjaarsreceptie met uitreiking van de 
Vrijburgspeld. 
******************************************************** 
 
. Mededelingen:  
 
Zondag 3 februari in Vrijburg om 10.30 uur, dienst voor 0 tot 100 jaar.  
Voorgangers: Japke van Malde en Joost Röselaers. 
 
Donderdag 31 januari om 20.00 uur ‘Vrijburg ontvangt Beethoven’. 
Klaas Hofstra speelt scene’s uit het leven van Beethoven, met medewerking 



 

 

van Regina Albrink (piano). Erik Visser verzorgt een inleiding. 
 
Woensdag 6 februari om 10.30 uur Reflectieochtend over voltooid leven 
o.l.v. Joep de Valk, Mariette Hamaker en Joost Röselaers. 
 
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  
 
Naam…………………………………………………………. 
 
Adres ………………………………………............................ 
 
Postcode en Woonplaats……………………………………… 
 
E-mailadres:…………………………………………………… 
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