
 

 

Dienst zondag  
31 maart 2019  
  
 
 
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
 
 

 
 
                                                                      Piet Esser, de barmhartige samaritaan  

Voorganger: Joost Röselaers 
Lector: Wiep Wegenwijs  
Organist: Erik Visser  
“Vreemde vogels” o.l.v. Mark van Praagh. 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

Orgelspel Dietrich Buxtehude, Preludium in a 
 
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. 
 



 

 

 
        de gemeente gaat zitten 



 

 

 
Gebed 
 
Lied 547: 1-2-3-4    Met de boom des levens        tekst: W.Barnard 

           mel: I.de Sutter 

 
 
 
2.  Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede ons bewaren zal, 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
3.  Want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
4.  Laten wij God loven, leven van het licht, 
onze val te boven in een evenwicht, 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
Bevestiging van Michaël Maters als kerkenraadslid 
 



 

 

Gemeente, 
 dit is uw nieuwe kerkenraadslid, 
 wilt u hem in uw midden ontvangen 
  en hem hooghouden in zijn ambt? 
 

Allen,  Ja, dat willen wij van harte. 

 
 
Lied 362: 1-2    Hij die gesproken heeft een woord dat gaat     tekst H.Oosterhuis 

  mel:B.Huijbers 

 
 
2,  Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
Lezing  Deuteronomium 15: 7-11; Lucas 16: 19-31  
 



 

 

Lied:     Wij die met eigen ogen (melodie psalm 130)  
                                                                                 Tekst: Huub Oosterhuis  

              

   
2. Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld 
    aan machten prijs gegeven aan meer dan eigen schuld 
    wij die God weet hoe verder tot hiertoe zijn gespaard 
    dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 
 
3.  Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt 
     dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt 
     dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft 
     dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 
Overdenking  
 



 

 

Stilte  
 
Orgelspel  William Byrd, Miserere in a  
 

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  mevr. E.Michelsen 
.   thema collecten, Jongeren 
.   eerste collecte; Stichting Jarige Job      
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op 
school vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het 
geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of 
zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen 
geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet 
trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting 
Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want 
ieder kind verdient een verjaardag!   
Rekening: NL 26 RABO 0108 7482 27 Stichting Jarige Job 
 

. tweede collecte: gemeente 
 
Muziek tijdens de collecten: William Byrd , Miserere in d 
 
 
Slotlied (staande gezongen) 650: 1-2-3-4-5  De aarde is vervuld. 
          tekst W.Barnard 
          mel: Frits Mehrtens  



 

 

 
 
2.  Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
 
3.  Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 
 

4.  Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
 
5.  De sterren hemelhoog 
zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst 
der goedertierenheid. 

 
 
Uitzending en zegen,  
de gemeente antwoordt met  

 
 
Orgelspel  Dietrich Buxtehude, Passacaglia in d 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
******************************************************** 
 
. Mededelingen:  



 

 

Zondag 7 april kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger:ds Joep de Valk en Marijke Broekhuijsen, m.m.v. Hein Dop en 
Erik Raayman. Zie de beschrijving in het blad Vrijburg. Vertel voorstelling 
“zit nog rek in?” 
 
Dinsdag 6 april om 19,45 uur Mindfulness door ds. Joepde Valk en Anne-
mieke van der Veen. 
 
Zaterdag 15 april om 18.30 uur, filosofiegroep over “Een weergaloos le-
ven”.Meer informatie bij ds J. Röselaers; jhroselaers@online.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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:…………………………………………………… 
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