
Zondag  

2 februari 2020  

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het leiderschap van koning David  

 

Voorgangers: Joost Röselaers en Japke van Malde 

Kinderkerk o.l.v. Elianne Roelandse, Annemieke van der Veen, Elske 

de Boer – met Wim Kuin en Rob van den Boom   

Organist: Erik Visser  

Cantorij o.l.v. Kaiyi Min  

 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via KerkTV 



Orgelspel: Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in a 

Luiden van de klokken 

Welkom en korte mededelingen  

Aansteken van de kaars 

Stilte  

De gemeente gaat staan 

Zingen: Lichtlied  

 

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 NLB 971 Zingt een nieuw lied, vers 1                        tekst Jan Wit 

                   mel: Valerius  

 
 

 

 

 

  de gemeente gaat zitten 

 

Gebed 

 

 

 

 

 

 



Lied NLB 171 David werd gekozen, vers 1, 2, 3 en 4             tekst H.Lam 

                 mel: W.ter Burg

  

 
 

2  David kwam als kleinste 

helemaal vooraan; 

hij mocht koning worden, 

koning in Gods naam. 

 

3  David heeft gezongen, 

David speelde harp, 

en hij heeft gesprongen 

vrolijk voor de ark. 

4   David gaf de toon aan; 

David zong ons voor 

en die oude woorden 

zingen nog steeds door. 

 

 

Inleiding voor de kinderen: Kleuren en koningen….  

Ze gaan naar hun eigen ruimte, we zingen:  

 

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! 

 

Lezing uit 1 Samuel 17 

 

 

 

 

 



Lied   NLB 756 Laat komen heer uw rijk                          tekst L. Henley                                                                                                                                                                                                                                                                                             

e                                                                                                                      mel:  L.G.Hayne 

                                                                                                                         vert: W.Barnard 

 
 

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 

 

5  Dat alle tirannie 

eens zal geleden zijn? 

O sabbat Gods! En zie, 

dan zal het vrede zijn! 

 

6  Wij bidden, Heer, sta op 

en kom in heerlijkheid! 

Op U staat onze hoop 

die onze herder zijt!   

dat oorlog, haat en nijd  

voorgoed zijn weggedaan, 

In deze wereldtijd? 

 

 

Overdenking 

 

 

Stilte  



Muziek : cantorij zingt Tebe Poem van Bortniansky 

Tebe poem, Tebe blagoslovim 

Tebe blagodarim, Gospodi,  i molimtisja,  Bozhenas 

(Vertaling: “Tot U zingen wij,  U zegenen wij 

 U danken wij Almachtige  en wij bidden tot U onze God”) 

 

Voorbeden afgewisseld met acclamatie:  

  
 

stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

 

Mededelingen en collecten 

De bloemen uit de dienst zullen gegeven worden aan Joost van der 

Schee. 

Thema collecten: Gemeente en anderen 

.   eerste collecte: Vereniging Vrijzinnige Protestanten   

In onze samenwerkende gemeente wordt één keer per jaar voor het 

landelijk werk van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten 

gecollecteerd. 

Rekening: NL 39 INGB 0000 5078 89. Landelijke VVP Utrecht 

.   tweede collecte, diaconie 

Rekening, NL56 INGB 0004 6269 79  

 

 



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 uitgang van de kerk.  

   eerste collecte      tweede collecte 

 

   

 

 

 

 

 Cantorij zingt: cantorij: Jubilate deo van Peter Anglea 

                

Slotlied (staande): NLB 422 Laat de woorden die we hoorden, vers 1, 

2 en 3                                                              tekst: A.Jonges mel: W.Vogel                                                                               

 



2.  Laat ons weten, 

nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt.                        

3.  Laat ons hopen, 

biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 

 

Uitzending en zegen 

 

Orgelspel Girolamo Frescobaldi, Partita over de ‘Romanesca’ 

 

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

om de tentoonstelling in de Moddermanzaal te bekijken. 

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

Mededelingen:  

Zondag 9 februari 2020, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger ds Joep de Valk, dienst met muzikale preek! Peter van 

Praagh, altviolist bij het Gelders Orkest, speelt ‘ Blue Ecounter’ van 

Joep Franssens, een compositie als een kathedraal van geluid. 

U wordt uitgenodigd een weg te volgen langs teksten van verlangen 

en liefde naar een muzikale kathedraal als hart van deze viering.( Zie 

Vrijburgblad) 

 

Donderdag 13 februari om 18.30 uur in de Moddermanzaal, maaltijd 

met Soedanese vluchtelingen (zie Vrijburgblad) 

 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06-53391524), ds 

Japke van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (06-

5577671323641242). 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, gevormd 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. 


