
  

Dienst zondag  

26 januari 2020   

 

 

Remonstranten en  

Vrijzinnige Protestanten 
 
 

Week van gebed om de eenheid 

Thema: ‘Buig ons naar elkaar toe’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds Marthe de Vries  

Lector: Gert van Drimmelen 

Organist: Jan Pieter Lanooy 

 



Orgelspel  Nicolaus Bruhns (1665-1697), Praeludium in e-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: NLB  283,                                                                                  tekst S.de Vries 

          mel: 1740 

 

 

2.  En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

3  .Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 

 

4.  Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

5.  Die ons naam voor naam wilt 

noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

 

 

   de gemeente gaat zitten  

 

 

Lezing: ‘Ik kan jouw roep zelf met Jou tegenover me niet plaatsen’,  uit 

Joost Baars, Binnenplaats 

 

 

Gebed 



 

 

 

Lied: NLB 527        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. 

4.  Als een bron zijt Gij begraven, 

als een mens in de woestijn. 

Zal er ooit een ander zijn, 

ooit nog vrede hier op aarde? 

 

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. 

 

 

 

Inleiding op thema  

 

Bijbellezing: Psalm 85, hertaling van Huub Oosterhuis, 150 Psalmen vrij.  

 

 



 

Lied: NLB 275, Heer onze Heer: 1,2,3    tekst H.Oosterhuis 

            mel:16de eeuw 

 
 

 

2.  Gij zijt niet ver van wie U aan-

bidden, 

niet hoog en breed van ons van-

daan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

3.  Gij zijt onzichtbaar voor onze 

ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons 

dient. 

 

 

Bijbellezing: Lucas 18: 1-17 

 

Lied : NLB 275: 4,5  (zie boven) 

 

4.  Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

  

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aan-

wezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 

tot wij in U volkomen zijn. 

 

 



Overdenking 

 

Stilte  

 

Orgelspel : Piet Post (1919-1979), Slaat op den trommele 

 

 

                                                     

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  mevr. Iet Winkel 

.   thema collecten: Thema Europa en de wereld 

.   eerste collecte:   Amigos de San Juan de Flores   

Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het 

dorpje San Juan de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door 

middel van kleinschalige en concrete projecten. Deze projecten worden met 

relatief eenvoudige en weinig middelen gerealiseerd. Daarbij ligt de focus op 

onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de bewoners hierdoor in staat 

worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.  

Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare 

school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast 

worden er naaicursussen voor vrouwen georganiseerd en worden er micro-

kredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten van een 

bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een bedrijfje 

op zetten en daarmee de inkomsten verhogen.  

Rekening NL 04 INGB 0004 547 502 
 

 

. tweede collecte: gemeente 

 

Muziek tijdens de collecten: Piet Post (1919-1979), Christe, du biste licht 

ende dach  



Tikkies 

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. 

 

Eerste collecte       Tweede collecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotlied (staande gezongen):   974         tekst S.de Vries 

          mel: W. ter Burg 

 



2.  Wij zijn aaneengevoegd, 

bedacht met uw genade. 

Op liefde hebt Gij ons   

gebouwd, bedeeld met gaven. 

En wat wij zijn draagt bij 

tot welzijn van elkaar. 

In onze eenheid wordt 

uw liefde openbaar. 

 

3.  Elkaar bidden wij toe: 

volhard in het geloven, 

verlies uw vreugde niet 

en kom uw pijn te boven. 

Laat lichten uw gezicht 

over de duisternis 

waarin de ander in 

gemis gevangen is. 

 

4.  Zeg toch het goede aan, 

ook wie u kwaad toewensen. 

De zon gaat op in uw 

nabijheid bij de mensen. 

Hun vreugden en verdriet 

zullen u niet ontgaan; 

in uw omarming heeft 

eenzaamheid afgedaan. 

 

5.   God, laat geen mensenkind 

uit uw ontferming vallen. 

Weer met uw ruime hart 

het kwade van ons allen. 

Gij zijt te goeder trouw 

geweest van het begin. 

Vasthoudend blijft Gij tot 

uw liefde overwint. 

 

Uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met  

 
 

Orgelspel  Piet Post (1919-1979), In de hemel is ene dans 

 

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

tentoonstelling van Mark van Praagh  te bekijken. (Moddermanzaal) 

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

Mededelingen:  

Zondag 2 februari om 10.30 uur kerkdienst met kinderkerk in Vrijburg. 

Voorgangers, ds Joost Röselaers en ds. Japke van Malde met medewerking 

van de cantorij, o.l.v. Kaiyi Min. 

 

Dinsdag 28 januari 19.45uur, Mindfulness o.l.v. Joep de Valk /Annemieke 

v.d.Veen.  

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. 


