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Vrijzinnige Protestanten 

 

zondag 9 juni 2019  
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voorganger: ds Joost Röselaers en ds Joep de Valk  

kinderkerk o.l.v. Annemieke van der Veen en Elianne Roelandse  

cantorij o.l.v. Simon van Vulpen 

organist: Erik Visser 

 

 



 

 

. orgelspel  Johann Sebastian Bach, Preludium en fuga in C 

 

. 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 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. 

 

.  openingslied  670  Kom Schepper God, o heilige Geest 



 

 

couplet 1, 3, 5 en 2         tekst M.Luther 

            mel: Wittenberg  

 
 

3.  Ontsteek een licht in ons verstand 

en maak tot liefde ons hart bereid, 

geleid met milde vaste hand 

ons zwakke vlees in zekerheid. 

 

5.  Weer van ons ’s vijands list en nijd, 

en geef ons vrede in plaats van haat, 

opdat wij volgen waar Gij leidt 

en mijden wat de zielen schaadt. 

 

2.  Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 

o goddelijk geschenk, ons voort, 

o balsem die ons werd bereid, 

o bron van vuur, o levend woord. 

 

 

de gemeente gaat zitten 

 

. inleiding, gebed 

 

. cantorij zingt het gebed Vieni Spirito creatore.  

 Gemeente kan meezingen. 



 

 

  

. verhaal voor de kinderen  

 

.   kinderuittochtlied 

Wie gaat er mee, wie gaat er mee? 

Dwars door woestijnen heen en recht door zee, 

waar geen velden en geen wegen zijn, 

naar een leven in de gloria, 

victoria! 

 

 

. het Pinksterverhaal: Handelingen 2: 1-12 

 

 

 

. lied 691 De Geest van God waait als de wind 



 

 

 cantorij vs 1, allen vs 2 en 3 

 

 
3. In stilte werkt de Geest van God, 

stuwt voort met zachte krachten, 

een wijze moeder die ons hoedt, 

een bron van goede machten. 

Zij geeft ons moed om door te gaan, 

doet mensen weer elkaar verstaan, 

omgeeft ons als een mantel. 

. doopverklaring van Marjolein van Panhuys 



 

 

 antwoord van de gemeente en zegen 

 

. belijdenis van Wessel Eijkman 

 antwoord van de gemeente en zegen 

 

. lied 701   Zij zit als een vogel    tekst, J.L.Bell en G.Maule.                                                                                                                                                                                                                               

         mel: J.L.de Bell 

cantorij vs 1 meerstemmig, allen 2 en 3   

 

2.  Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

 

3.   Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 

maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 

 

. meditatie op het Pinksterraam 

. cantorij zingt : Locus iste (dit is de plaats) 



 

 

 

Locus iste a Deo factus est, 

a Deo factus est inaestimabile sacramentum, 

irreprehensibilis est. 

 

Deze plaats is door God gemaakt, 

door God is hij gemaakt tot een onschatbaar heiligdom, 

hij is onberispelijk.  

 

. 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 het kwade. 

 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid.   

Amen. 

 

.   mededelingen  

De bloemen uit deze dienst gaan naar Marjolein van Panhuys  

en Wessel Eijkman  

 

.   collecten Thema  Armoede 

 

 

 

 

.  eerste collecte; WereldOuders   



 

 

Miljoenen kinderen, waarvan vele in Latijns-Amerika, moeten het stellen 

zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Zij lijden honger, gaan niet 

naar school en werken om te overleven.  

Ze komen vaak al jong in aanraking met criminaliteit en geweld. Hun toe-

komstperspectief is een leven in armoede. Wat deze kinderen nodig hebben 

is familie. WereldOuders is voor deze kinderen familie. Kinderen zijn de toe-

komst. Dankzij steun, liefde en zorg geeft WereldOuders kinderen de 

kans om de armoedespiraal, te doorbreken. WereldOuders zet zich dagelijks 

in om de situatie van kansarme kinderen in Latijns-Amerika een stabiele ba-

sis te geven evenals onderwijs en medische zorg. Ook is WereldOuders zeer 

actief in het ontwikkelen van de lokale gemeenschappen met projecten 

rondom o.a.  duurzaamheid, agricultuur en noodhulp. WereldOuders werkt in 

Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, 

Mexico, Nicaragua en Peru.                                                                               

Rekening: NL 60 INGB 000 000 1171  t.n.v. Wereldouders  

.   tweede collecte. Diaconie. Rekening: NL 56 INGB 0004 6269 79 

 

.   muziek tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach,’Komm,Gott                                 

Schöpfer, Heiliger Geist’.                                                                                                       

 

 

 

 

 

slotlied    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar ben je Geest die liefde heet 



 

 

tekst Lenie van Reijendam-Beek, melodie, (oude) LvdK 387 

cantorij vs 1, allen 2-4 

 

 
 

Maar soms heb jij ons aangeraakt,  

dan vatten de gedachten vlam. 

En onze passie is ontwaakt,  

alsof de ene liefste kwam. 

 

Toch hebben wij je weer verjaagd,  

o Geest, die zoveel van ons hield,  

omdat een mens het niet verdraagt  

tot in het diepst te zijn bezield. 

 

Maar zonder geest die liefde heet  

vindt niemand ergens ooit gehoor. 

O Geest, die kent en peilt en weet:  

zoek ons de hele wereld door.  

 

. uitzending en zegen, cantorij en gemeente antwoorden met 



 

 

 

 
 

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

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

 

Mededelingen:  

Zondag 16 juni kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: ds. Sara Dondorp. 

 

Woensdag 12 juni om 20.00 uur, Slotavond van de cantorij (zie blad  Vrij-

burg en de website. 

 



 

 

Donderdag 20 juni om 20.00 uur, Algemene Ledenvergadering. 

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 Joost 

Röselaers (06-55776713) en ds Japke van Malde (071-5142807). Wilt u een 

gesprek 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 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  

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

