
 

 

 

Dienst zondag  

7 juli 2019  

 
 
Remonstranten en  

Vrijzinnige Protestanten 0 – 100 dienst  

 

Afsluiting seizoen: Mee met Mozes …  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

waarom niet: mee met Mirjam … ?! 

 

 

Voorganger: ds Japke van Malde  

Kinderkerk: Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse en Elske de Boer  

Organist: Erik Visser  

Viool: Yannick Roelandse  
 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

Orgelspel  Jan Pieterszoon Sweelinck, “Est-ce Mars” 

 

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 de Eeuwige, 

 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 NLB 647, vers 1, 2 en 3          tekst H.Jongerius  

                mel: Jan Raas  

 
 

2.  Voor mensen die roepend, 

tastend en zoekend 

door het leven gaan, 

verschijnt hier een teken, 

brood om te breken: 

wij kunnen bestaan. 

 

3.  Voor mensen die vragend, 

wachtend en wakend 

door het leven gaan, 

weerklinken hier woorden, 

God wil ons horen: 

wij worden verstaan. 

      de gemeente gaat zitten 

 

Gebed 

 



 

 

Lied (allen) NLB 806 vers 1, 2 en 3        tekst H.Lam 

                        mel: W.ter Burg  

 
 

2.  Zomaar te gaan met een stok in je hand, 

zonder te weten 

wat je zult eten. 

Zomaar te gaan met een stok in je hand; 

eindeloos ver is ’t beloofde land. 

 

3.  Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, 

altijd maar lopen, 

altijd maar hopen. 

Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs; 

straks wonen wij in een paradijs. 

 

Kinderen in Vrijburg: we steken vier kaarsen aan …..   

 

Mee met Mozes ….  

Een verhaal over de kinderen in Vrijburg, en over Mozes.  

- Zijn geboorte verhaal, met Mirjam als slimme meid  

- Hij wordt geroepen door God  

- Met Aäron gaat hij naar de farao 

- Na tien rampen mogen ze weg uit Egypte 

- Mirjam zingt en danst als ze vrij zijn ….  



 

 

 

Het verhaal wordt afgewisseld door het kinderlied “Weet jij ook waar Mozes 

is”, kijkt u op het scherm voor de tekst en melodie.  

 

Het vervolg: Mirjam komt in opstand.  

De tienerclub laat een presentatie zien …. en vraagt uw mening …  

 

We zingen lied 991, vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6:  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. 

 

4.  Het onderste komt boven, 

de torens vallen om, 

 

 

het woord is aan de doven, 

de waarheid aan de droom. 

 

5.  Wie later is geboren 

komt eerder aan de tijd, 

wie lager thuisbehoren 

gaan hogerop vrijuit. 

 

6.  Zo hoog zijn Gods gedachten, 

zij gaan de tijden door, 

wie voor was blijft ten achter, 

wie achterbleef gaat voor. 

 



 

 

Korte overdenking 

 

Muziek: L’Estro Armonico uit concerto Op. 3 nr. 8 van Antonio Vivaldi  

 

Voorbeden afgewisseld met acclamatie: 

 
              Eeuwige     God,   wij  bidden   u     ver-hoor ons 

 

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 het kwade. 

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. L.Brink 

  

.   thema collecten:  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 kleinscha-

lige 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 verbete-

ren.  

Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare school en aan jonge-

ren die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast worden er naaicursussen voor 

vrouwen georganiseerd en worden er microkredieten verleend voor de aanschaf van 

naaimachines, het opzetten van een bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredie-

ten kan men een bedrijfje op zetten en daarmee de inkomsten verhogen..  
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. tweede collecte: diaconie 

 

.   muziek tijdens de collecten;  Domenico Scarlatti, Sonate in f 

 

Kinderen komen terug  

 

Slotlied: NLB 420 (3 keer achter elkaar, de derde keer in canon ….)  

 
 

 

Slottekst:  

Wie haar situatie door heeft, hoe zal je haar tegen kunnen houden?  
(Uit: “Loflied op de dialectiek” van Berthold Brecht) 

 

Uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met  

 
 

Orgelspel, Dietrich Buxtehude, Ciacona in e 

 

Na de dienst: achter in de kerk staan twee bakken met knuffels en boekjes 

waar de kinderen iets van uit mogen kiezen.  

 



 

 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken en de ten-

toonstelling te bekijken in de Moddermanzaal. 

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

 

Mededelingen:  

Zondag 14 juli 10.30 uur dienst in Vrijburg.  

Voorganger: ds. Joep de Valk 

 

Woensdag 10 juli om 17.30-22.30 uur, in de Moddermanzaal, Diner pensant 

met Hans van Breukelen. (aanmelden via ds. J.Röselaers of ds.J.van der 

Valk.) 

 

Donderdag 18 juli om 12.30 uur de maandelijkse Vrijburglunch. (in augustus 

is er geen lunch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 bel-

len. 


