
 

 

  

Dienst zondag  

16 februari 2020   

 

 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 

 
Thema: Keuze – Vrijheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds Juup Van Werkhoven 

Lector: Liesjettie de Jong 

Organist: Jan Pieter Lanooy 

 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

Orgelspel Dierich Buxtehuder (1637- 1707) Passacaglia in d-moll   

 

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 215 Ontwaak, o mens de dag breekt aan, vers 1, 3, 4, 5, 6 en 7 

 
 

3.  Al wat geliefd is en vertrouwd, 

het wordt voor wie Gods licht aan-

schouwt 

met glans en heerlijkheid verguld, 

want het bestaat in Gods geduld. 

 

4.  Wie van zich afziet naar God 

toe, 

loopt in het licht en wordt niet moe. 

Het schijnsel van de hemel gaat 

over de dag van vroeg tot laat. 

 

5.  Houd dan de hemel in het oog, 

maar hef uw hart niet al te hoog; 

 

 

6.  De kalme gang, de kleine taak, 

zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 

Onszelf verliezen in ’t gebod 

brengt daag´lijks nader ons tot 

God. 

 

7.  Maak in uw liefde ons, Heer, 

bereid 

voor licht en vrede in eeuwigheid! 

En dat ons leven iedere dag 

als ons gebed U loven mag. 

op aarde hier, op aarde thans 

ziet gij een bovenaardse glans. 

 

 

 

de gemeente gaat zitten 

 

Gebed 



 

 

Lied 119a Uw woord omvat mijn leven vers 1, 3 en 4 

 
 

3. Uw woorden te herhalen 

is honing in mijn mond. 

Mij raakt niet meer het smalen 

dat ik mij aan U bond. 

Ik weet dat zwerven bitter smaakt, 

maar heel mijn zoekend leven – 

Gij hebt het zoet gemaakt. 

 

4.  Uw woorden te herhalen 

is honing in mijn mond. 

Mij raakt niet meer het smalen 

dat ik mij aan U bond. 

Ik weet dat zwerven bitter smaakt, 

maar heel mijn zoekend leven – 

Gij hebt het zoet gemaakt. 

 

 

 



 

 

Inleiding op thema  

 

Lezing Deuteronomium 30, 11-20 (lector)  

 
EEN LAND OM VAN TE DROMEN Lied 112 uit Geroepen om te zingen 

 

1. Allen 2. Vrouwen 3. Mannen 4. allen 

 
 

Refrein: 

Want een land, een land om van te dromen 

Stuwt de mensen uit hun slavernij 

Tot zij juichen met tranen in de ogen: 

“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!”  

 

2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 

Dat een mens niet zonder bedding kan. 

Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,  

Dat een volk daar eenmaal weer verzandt. 

 

Refrein 

 

3. Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten, 

Er is niemand hier die ons bevrijdt. 

Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten. 

Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd. 

 

Refrein 



 

 

 

4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden 

Toch het noodlot is van ons bestaan. 

Zeg nooit: Stil maar, wacht op beet’re tijden. 

Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan. 

       

        Refrein 

 

Lezing Mattheus 5, 17-26 (predikant) 

 

Lied 326 Van ver, van oudsher aangereikt, vers 1-5 

 

 

 

2.  Dit woord komt tot ons op de 

wind. 

Het zoekt een huis, een wijs. 

 Het vindt 

gehoor bij mensen, onderdak. 

Dit woord, dat God van oudsher 

sprak. 

 

 

 

 

 

3   Dit woord blijft leven in een 

lied. 

Waar mensen zingen sterft het niet, 

als adem die de harten voedt, 

als lente die ons bloeien doet. 

 

 

 

 

 



 

 

4.  Dit lied dat onze nacht verstoort 

wordt keer op keer als nieuw ge-

hoord. 

Het breekt zich baan in morgen-

licht, 

een nieuwe dag, een vergezicht. 

5.  Van ver, van oudsher aange-

zegd, 

een naam, opnieuw op ons gelegd, 

een woord, dat onze monden vult, 

een lied, dat Gods gelaat onthult. 

 

 

 

 

Overdenking 

 

Stilte  

 

Orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-1750) “In dich hab ich gehoffet, 

Herr” BWV 640 

                                                     

 

Lied 848 Al wat een mens te kennen zoekt, vers 1-4   

 

 

2.  Geen mensenoog heeft dat ge-

zien, 

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. 

 

 

Voorbeden afgewisseld met acclamatie: 

 
                Eeuwige     God,   wij  bidden   u     ver-hoor ons 

 

 

stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 

 

Mededelingen en collecten 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Elske de Bruin. 

 

.   thema collecten:  Gemeente en anderen 

 

.   eerste collecte: Stichting Exodus       

Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineer-

den in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te 

stappen.  

Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen ver-

spreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. 

Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van 

(ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt 

het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks 

te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis. 

Rekening NL 68 INGB 0004 324 414  t.n.v. Stichting Exodus Nederland 

Leiden 

 

. tweede collecte: diaconie 

 

Muziek tijdens de collecten 

 

 

http://www.exodus.nl/okd


 

 

Tikkies 

Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-code 

reader of tikkie-app (via playstore of appstore). U kunt ook  via de witte zuil 

bij de uitgang van de kerk  betalen. 

 

eerste collecte       tweede collecte 

                                                  
 

Slotlied (staande gezongen): 425 Vervuld van uw zegen  

 

 



 

 

Uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met  

 
 

Orgelspel Johann Sebastian Bach,  “In dir ist Freude”   BWV.615 

 

 

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

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

 

Mededelingen 

 Zondag 23 februari 2020, kerkdienst om 10.30 uur in Vrijburg. 

 Voorganger, ds Jessa van der Vaart 

Donderdag 20 februari om 12.30 uur, Vrijburglunch (opgeven bij Nely Smits 

06-12330121) of kantoor Vrijburg op woensdag of donderdag (020- 

6714277) 

Dinsdag 25 februari om  10.00 uur, Bijbelkring met ds KlaasVos 

Dinsdag 25 februari om 19.45 uur Mindfulness met ds J.de Valk en A. van 

der Veen 

 

 

 

 

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)  ds Liesbeth 

Baars (06-23641242) 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, 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:…………………………………………………… 
 

 

mailto:roselaers@btinternet.com
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

