
 

 

 

Dienst zondag  

12 januari 2020 

  

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 
 

 
            Mark van Praagh 

 

De Jakobsladder 

 

Voorganger: Joost Röselaers 

Lector: Liesjettie de Jong 

Organist: Jan Pieter Lanooy   
 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

Orgelspel  Johann Sebastian Bach (1685-1750) Prelude in d-moll, BWV 539 

 

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. 

 



 

 

 

Lied 215: 1-2-3-4-5   Ontwaak o mens de dag breekt aan   tekst J.Keble 

            mel: S.Webbe 

 
         

2   Rondom wie bidden dag aan 

dag. 

zijn wond´ren, die geen oog ooit 

zag, 

een nieuw geloof, een nieuwe 

hoop, 

een nieuwe kracht door ’s Geestes 

doop. 

 

3.  Al wat geliefd is en vertrouwd, 

het wordt voor wie Gods licht  

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; 

op aarde hier, op aarde thans 

ziet gij een bovenaardse glans. 

met glans en heerlijkheid verguld 

want het bestaat in Gods geduld. 

 

de gemeente gaat zitten 

 

 

Gebed 

 

 



 

 

Lied: 756: 1-2-3-4-5  Laat komen, Heer, uw rijk              tekst L.Henley 

                   mel: L.G.Hayne 

 
 
 

2  Waar blijft het overlang 

beloofde land van God, 

waar liefde en lofgezang 

verdrijven leed en dood? 

 

3  Dat land, het ons vanouds 

vertrouwde Kanaän, 

waar God zijn stad herbouwt; 

Sion, waar zijt ge dan? 

 

4  Zal ooit een dag bestaan 

dat oorlog, haat en nijd 

voorgoed zijn weggedaan 

In deze wereldtijd ? 

 

5  Dat alle tirannie 

eens zal geleden zijn? 

O sabbat Gods! En zie, 

dan zal het vrede zijn! 

 
 
 

Inleiding 

 

 

Lezing: Genesis 28: 10-22  

 

 

 

 



 

 

Lied 815  Het eerste licht raakt Jakob aan                 tekst, R.v.Loenen 

          mel: J.Mehrtens  

 
 

2  De Naam die afdaalt in de nacht: 

Ik ben, 

die in een droom op Jakob wacht. 

Ik ben het woord dat naar u taalt, 

u voorgaat en u achterhaalt, 

Ik ben. 

 

3  Hij is op deze plaats geweest: 

Ik ben. 

De schepping ademt nog zijn geest. 

Zelfs in een steen weerklinkt zijn 

naam, 

de kracht die mensen op doet staan: 

Ik ben. 

 

4  O onuitsprekelijk geheim, 

Ik ben. 

Wil ons ook tegenwoordig zijn. 

Hoe ontzagwekkend is de plaats 

waar Gij op ons te wachten staat. 

Ik ben. 

 



 

 

Lezing: Lucas 3: 1-6  

 

Lied 527 1-2-3-5  Uit uw hemel zonder grenzen             tekst H.Oosterhuis 

           mel: J.Geraedts  
 

 
 
 
 

2  Als een kind zijt Gij gekomen, 

als een schaduw die verblindt 

onnaspeurbaar als de wind 

die voorbijgaat in de bomen. 

 

3.  Als een vuur zijt Gij versche-

nen, 

als een ster gaat Gij ons voor, 

in den vreemde wijst uw spoor, 

in de dood zijt Gij verdwenen. 

 

5  Als een woord zijt Gij gegeven, 

als een nacht van hoop en vrees, 

als een pijn die ons geneest, 

als een nieuw begin van leven. 
 

 

Overdenking  
 

Ik ben  

diegene die aan mijn zijde gaat zonder dat ik hem zie, 

die ik, soms, bezoek, 

en die ik, soms, vergeet,  

hij die zwijgt, kalm, als ik spreek, 



 

 

die vergeeft, zachtmoedig, als ik haat, 

die gaat, waar ik niet kom 

die overeind zal blijven, wanneer ik sterf.  

 
Juan Ramon Jimenez 

 

Stilte  

 

Orgelspel  Frank Martin (1890-1974)  Agnus Dei 
 

. 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 Mark van Praagh. 

 

.   Collecten: Thema Europa en de wereld 

 

.   eerste collecte:  Stg. Pennywhistle Project t.a.v Kinderhuis Hope-foun          

dation Nepal  

 

‘Dankzij de hulp van velen is het mogelijk om het kinderhuis (HOPE-foun-

dation Nepal) nu al zes jaar met veel plezier te kunnen ondersteunen in alle 

kosten van wonen,levensonderhoud, medische kosten en scholing. 

Momenteel wonen er 12 kinderen in de leeftijden tussen de 5 en 13 jaar oud. 

Een jong Nepalees echtpaar, zorgt op een liefdevolle wijze voor de kinderen, 

die vroeger op de straten van Kathmandu gewoond hebben. Zij zijn hun ou-

ders kwijtgeraakt of deze zijn overleden. Een paar kinderen kwamen van het 

platteland en waren ondervoed. Het kinderhuis werd gehuurd maar is in juni 



 

 

2018 aangekocht met de opbrengst van de crowdfunding actie die de Stich-

ting Pennywhistle Project heeft gehouden aan het begin van 2018. Het kin-

derhuis wordt sinds 6 jaar maandelijks ondersteund in de kosten voor de 

huur, water, electriciteit, gas, voedsel, medische kosten, kleding, schoolspul-

len en praktische hulp in en om het huis. 

De stichting beoogt het verbeteren van de kwaliteit van leven en welzijn van 

kansarme kinderen en volwassenen. Kinderen die nog steeds, of die vroeger 

op straat leefden. Projecten rond verschillende kinderhuizen, scholen, primary 

health care- en water-projecten. Training en het inspireren van (jonge) mensen 

door middel van educatie, muziek en toneel.  

Rekening: NL 22 INGB 0007 4768 69  

 

. tweede collecte: gemeente 

 

Muziek tijdens de collecten: Dietrich Buxtehude (1639-1707) Fuga in C-dur 

BuxWV 174 

  

 

Tikkie Kinderhuis Nepal                        Tikkie Gemeente Vrijburg                                                                  

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

reader of tikkie-app (via playstore of appstore) of via de witte zuil bij de uit-

gang van de kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Slotlied (staande gezongen) 1014 (geef vrede door van hand tot hand)  

 
 

2  Geef vrede door van hand tot 

hand 

met liefde, onze redding; 

wees vriendelijk in woord en daad 

bewogen om Gods schepping. 

 

3  Geef vrede door van hand tot 

hand, 

als brood om uit te delen; 

kijk ieder mens met warmte aan, 

zo kunnen breuken helen. 

 

4  De sterke, zachte hand zij dank, 

die meer dan troost kan geven: 

als woorden stokken, spreekt de 

hand 

in vriendschap, steun en zegen. 

 

5. Geef Christus door van hand tot 

hand, 

zijn liefde schenkt ons leven. 

Geef vrede door, geef haar een 

kans:een schat om uit te delen. 

 

Uitzending en zegen 

 

Orgelspel Johann Sebastian Bach (1685=1750) Fuga in d-moll BWV 539 

 

 

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

de Moddermanzaal wordt de tentoonsteling van het werk van Mark van 

Praagh geopend. 

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

 

 

 



 

 

. Mededelingen:  

 

Zondag 26 januari 2020 : kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: ds Marthe de Vries. 

 

Donderdag 16 januari, om 12.30 uur,de maandelijkse Vrijburglunch. 

 

Dinsdag 21januari wordt er een gebedswandeling georganiseerd, start om 

18.30 uur in de Maarten Luther kerk (Dintelstraat) het eindigt om 22.30 uur 

in Vrijburg. 

 

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 ………………………………email adres………............................ 

 

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

 

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

