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zondag  

20 januari 2019 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 
 

 

 

 

thema: verWONDERing 
 

 
 

 

 

Voorganger: ds Joep de Valk 

Lector: Liesjettie de Jong 

Organist: Erik Visser  
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Orgelspel  Johann Sebastian Bach, Fantasie in c. 

 

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 wij 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. 
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Lied 848 Al wat een mens de te kennen zoekt 

 
 

2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 

geen oor heeft het gehoord; 

het wordt ternauwernood vermoed 

en aarzelend verwoord. 

 

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 

van harte, met verstand – 

doet Gij uw wereld ondergaan 

als maaksel van uw hand. 

 

4. Als wij uw sporen bijster zijn, 

Heer, geef ons denken moed; 

leer ons te luisteren naar de Geest 

die doven horen doet. 

 

de gemeente gaat zitten 

Inleiding, stilte, inkeergebed 
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Lied 324 Wat vrolijk over U geschreven staat 

 
 

Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 

‘redden wat verloren is’, dat woord, 

dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 

‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond – 

 

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 

beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 

Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

 

 

Verhaal uit de bijbel Johannes 2,1-11 

Het wonder op de bruiloft in Kana 
 

Op de derde dag  

was er een bruiloft in Kana, in Galilea.  

De moeder van Jezus was er, 

en ook Jezus en zijn leerlingen  

waren op de bruiloft uitgenodigd. 

Toen de wijn bijna op was,  

zei de moeder van Jezus tegen hem: 

 ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 
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‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. 

‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 

Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:  

‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 

Nu stonden daar zes stenen watervaten,  

voor het Joodse reinigingsritueel  

elk met een inhoud van twee à drie metrete. 

Jezus zei tegen de bedienden:  

‘Vul de vaten met water.’ 

Ze vulden ze tot de rand. 

Toen zei hij:  

‘Schep er nu wat uit,  

en breng dat naar de ceremoniemeester.’ 

Dat deden ze. 

En toen de ceremoniemeester proefde  

het water dat wijn geworden was,  

- hij wist niet waar die vandaan kwam,  

maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel -   

riep hij de bruidegom en zei tegen hem:  

 ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor  

 en als ze dronken zijn de minder goede.  

 Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 

Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea,  

gedaan als eerste wonderteken;  

hij toonde zo zijn grootheid  

en zijn leerlingen geloofden in hem. 

 

Kort orgelspel Giovanni Maria Trabaci, verso comatico in G. 

 

Brief uit de bijbel Galaten 3,1-5.25-28 

Verwondering van Paulus 

 

3 Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik 

heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendge-

maakt?  
2Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na 

te leven of door te luisteren en te geloven? 3Bent u werkelijk zo dwaas weer 

op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest? 4Is alles wat u 

hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet! 5Geeft God u de 
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Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u 

naar hem luistert en op hem vertrouwt? 
 

25Nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, 26want door 

het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 27U allen die 

door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 
28Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – 

u bent allen één in Christus Jezus. 

 

Lied  Een wals in het licht 
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Overdenking 

 

Stilte, overgaand in pianospel Johann Sebastian Bach, klein preludium in D 
 

Voorbeden afgesloten met 2x 

 
                Eeuwige     God,   wij    bidden   u     verhoor ons  

 

Meditatieve stilte en gezamenlijk “aramees” Onze Vader 

 

Bron van Zijn,  

die ik ontmoet in wat mij ontroert,  

Ik geef u een naam  

opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.  

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig  

Vestig uw rijk van eenheid nu,  

uw enige verlangen handelt dan  

samen met het onze.  
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Geef ons wat we elke dag nodig hebben  

aan brood en aan inzicht.  

Maak de koorden van fouten los  

die ons vastbinden aan het verleden,  

opdat wij ook anderen hun misstappen  

kunnen vergeven.  

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,  

en bevrijd ons van wat ons terughoudt. 

 

Want uit u wordt geboren:  

de alwerkzame wil,  

de levende kracht om te handelen,  

en het lied dat alles verfraait  

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

Amen 

 

 

Mededelingen 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor  

 

Collecten Thema Europa en de wereld 

 

.   eerste collecte, Stichting Colibri, De Stichting heeft tot doel verarmde 

kinderen in de grensstreken van Peru te helpen zich als een normaal kind te 

ontwikkelen. Door het bouwen van kleuterscholen en uitrusten of een be-

staande kleuterschool te ondersteunen met lesmateriaal, een schoolbord, een 

keuken en keukengerei.  

Het medische project, is bestemd voor ondervoede kinderen, die zich door 

gebrek aan voedsel, vitamines en vaccinaties niet kunnen concentreren.  

Een ander project betreft de moeder van het kind. Hierin wordt haar prakti-

sche kennis over eerste hulp, gezonde voeding met producten uit de omge-

ving bijgebracht, wordt ze betrokken bij de zorg voor haar kind, wordt haar 

de kans geboden de kennis en kunde te vergaren waarmee ze in haar eigen 

onderhoud kan voorzien. Veel van de moeders van deze kinderen gaan naar 

de markten om hun producten te verkopen.  

Rekening: NL 53 ABNA 0617 002 347 

 

.   tweede collecte: gemeente 
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Muziek tijdens de collecten: Samuel Scheidt, ‘Weh, Windchen, weh’. 

 

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. 

 

 Afscheid en zegen 

de gemeente antwoordt met:  

 
 

Orgelspel Johann Pachelbel, Ciacona in d. 

 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken, en u kunt 

de tentoonstelling van het werk van Robert Lambermont in de Modderman-

zaal bekijken. 
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******************************************************** 

 

Mededelingen:  

Zondag 27 januari 2019,  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Afscheid van ds Liesbeth Baars en van Dini Geelen. 

Voorganger: Liesbeth Baars 

 

Maandag 21 januari om 20.00 uur,  bijbelen@vrijburg: samen het verhaal van 

Mozes lezen uit Exodus en daar eigen vragen bij stellen. Voor "Jongeren" tot 

35 jaar. Opgave graag bij japkevanmalde@gmail.com  

 

Dinsdag 22 januari om 10.00 uur, Bijbelkring o.l.v. ds Klaas Vos. 

 

Donderdag 31 januari om 20.00 uur,  Vrijburg ontvangt Beethoven. 

Voorstelling over de mens achter de componist. Inleiding over de betekenis 

van Beethoven, door Erik Visser, spel door Klaas Hoekstra acteur, en Regina 

Albrink piano.  

 

 

 

 

 

 

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 (06-55776713) en ds Liesbeth 

Baars (06-23641242). Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen 

over Vrijburg, dan kunt u hen bellen. 

 

 

mailto:japkevanmalde@gmail.com
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Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, ge-

vormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige jongeren. 

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  

www.vrijburg.nl 

 

Naam…………………………………………………………. 

 

Adres ………………………………………............................ 

 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

 

E-mailadres:…………………………………………………… 

http://www.vrijburg.nl/
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

