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Zondag 19 januari  

datum 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 
 

 

 

Thema 

 
Van kinderbijbel naar dieptepsychologie 

 

Een “dierenverhaal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorganger: ds W. (Wilco) van Wakeren 

Lector:  

Organist: Jan Willem Lanooy 
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Orgelspel  

 

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. 
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Lied 91a 

 

 
 

2.  Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen be-

ven,geen ziekte waar een mens van 

breekt. Lengte van leven zal God 

geven, rust aan de oever van een beek 

 

3.  Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, – 

jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrou-

wen die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen. 
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de gemeente gaat zitten 

 

Gebed 

 

Lied 204 

 
 

2.  Daar kraait de wachter van de 

dag, 

die wakker was in diepe nacht, 

een licht voor mensen onderweg, 

die alle nacht aan banden legt. 

 

3.  Nu is de morgenster gewekt; 

het donker wijkt, de nacht vertrekt. 

Het zwerversleger komt tot staan, 

geen onheil kan het nog begaan. 

 

4, De zeeman vat weer nieuwe 

moed, 

de rust daalt op de watervloed. 

De haan wist zelfs met zijn geluid 

de rots der kerk zijn schulden uit. 

 

                                                          

5.  De zeeman vat weer nieuwe         

moed, 

de rust daalt op de watervloed. 

De haan wist zelfs met zijn geluid 

de rots der kerk zijn schulden uit. 

 

6. De haan kraait en de hoop her-

leeft, 

die zieken heelt en leven geeft. 

De rover bergt zijn wapen weg, 

de twijfelaar vindt heg en steg. 

 

7.  O Jezus, zie ons wankel gaan: 

uw aanblik doet standvastig staan, 

uw oogopslag wijst ons terecht; 

de schuld wordt schreiend afge-

legd. 
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Inleiding  

 

Verhaal uit de bijbel Jona 2 

 

Kort orgelspel 

 

Verhaal uit de bijbel Johannes 15: 11-12 

 

Lied   310: 1, 2 en 4 

 
 

 

2.  Houd zijn Naam hoog, houd die 

in ere, 

veracht, misbruik de hemel niet; 

dankbaar zal ieder respecteren 

zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet 

 

4. Breek geen verbond, voorgoed 

gesloten, 

blijf trouw aan wie u liefde gaf. 

Diefstal kan geen geluk vergroten; 

neem niet uw naaste vreugde af. 

 

 

Overdenking 

 

Stilte, overgaand in pianospel  
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Voorbeden afgesloten met 2x 

 

                Eeuwige     God,   wij    bidden   u     verhoor ons 

 

Stilte en gezamenlijk Onze Vader 

 

Mededelingen 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr.G.Prenen 

 

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 kleu-

terscholen en uitrusten of een bestaande 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: diaconie 

 

Muziek tijdens de collecten: 

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.                                                  
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Slotlied 416 

 
2.  Ga met God en Hij zal met je 

zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

3. Ga met God en Hij zal met je 

zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

                               4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

                                   tot wij weer elkaar ontmoeten, 

                                   in zijn naam elkaar begroeten. 

                                   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Afscheid en zegen,  

de gemeente antwoordt met:  
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Orgelspel  

 

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

de Moddermanzaal is een expositie van werk van Mark van Praagh te zien.  

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

 

Mededelingen:  

Zondag 26 januari kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: mevr. Marthe de Vries 

 

Dinsdag 28 januari van 10-12 uur, Bijbelkring o.l.v.ds Klaas Vos. 

 

Dinsdag 28 januari om 19.45 – 21.00 uur, Mindfullness door ds. J.de Valk en 

Mevr. A. van der Veen. 

 

Donderdag 21 januari Gebedswandeling. Start om 18.30 uur in de Martin 

Luther King Kerk, einde  om 22.30 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 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, 
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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

