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Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 

 

Was ik een schaap, was Gij mijn herder 

 

 

 

zondag 5 januari 2020 
 

voorganger: ds. Joep de Valk 

organist: Jan Pieter Lanooy 

lectrix: Liesjettie de Jong 
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orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) Psalm 23. 

 

luiden van de klokken 

 

aansteken van de kaars  

stilte 
de gemeente gaat staan 

Lichtlied doe je licht aan 

 
  

votum en groet 

 

 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 tot dienstbaarheid. 

 gemeente:  Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 

 voorganger: Vrede zij u. 

    gemeente:      De wereld zij vrede.
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openingslied Psalm 23       tekst: M. Nijhoff 

         mel: Straatsburg 1545 

 
      
 

        Zelfs door een dal van diepe duisternissen 

waar ik het licht der levenden moet missen, 

vrees ik geen kwaad, waant Gij zijt aan mijn zijde 

met stok en staf, tot troost en tot geleide. 

Onder het oog van hen die mij verraden 

richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 

 

Gij zalft mijn hoofd met de olie van uw vrede, 

Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 

Ja, zaligheid en liefde en welbehagen 

zullen mij volgen al mijn levensdagen. 

Ik zal het welkom horen van mijn koning 

en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.  
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de gemeente gaat zitten 

stilte, inkeergebed 

 

lied Kom in ons midden, Geest van God 
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profetie uit de bijbel Ezechiël 34, 1-6 over slechte herders 

 

kort meditatief orgelspel . 

 

profetie uit de bijbel Johannes 10, 11-16 

 

Ik ben de goede herder.  

Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 

 

Een huurling, iemand die geen herder is,  

en die niet de eigenaar van de schapen is,  

laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht  

zodra hij een wolf ziet aankomen.  

De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 

de man is een huurling  

en de schapen kunnen hem niets schelen. 

 

Ik ben de goede herder.  

Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 

zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken.  

Ik geef mijn leven voor de schapen. 

 

Maar ik heb ook nog andere schapen,  

die niet uit deze schaapskooi komen.  

Ook die moet ik hoeden,  

ook zij zullen naar mijn stem luisteren:  

dan zal er één kudde zijn, met één herder. 
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lied Psalm 23d                                         hertaling vanKarel Eykman 

          melodie, Joke Brandsma   

 
 

 

En was ik stom, ging ik verdwalen, 

Hij keerde om om mij te halen. 

Ik wist:zolang als Hij er bij was 

was ik niet bang, als Hij maar bij mij was 

aan de overkant, in het beloofde land, 

waar je drinken kon zo van de bron. 
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overdenking 

 

pianospel Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) Andante in D-dur opus 

32 

 

voorbeden, afgesloten met 2x 

 

                Eeuwige     God,   wij    bidden   u     verhoor ons 
 

 meditatieve stilte / stil gebed 

 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd,  
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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 het kwade. 

 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid.   

Amen. 

 

 

mededelingen 
 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar José Sevenster. 

 

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 

kleuterscholen 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 

praktische kennis over eerste hulp, gezonde voeding met producten uit de 

omgeving 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 
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 .   muziek tijdens de collecten, Felix Mendelssohn Bartoldy, (1809-1847)     

     Andante tanquillo uit Sonate lll opus 65 

 

      collecte1                collecte 2 

                

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

slotlied 791 Liefde, eenmaal uitgesproken   melodie: J.Stainer  

                                                                                           tekst: S de Vries 
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2. Liefde die ons heeft geschapen, 

 vonk, waarmee Gij zelf ons        

      raakt 

 alles overwinnend wapen, 

 laatste woord dat vrede maakt. 

 

3. Liefde luidt de naam der namen, 

     waarmee Gij u kennen laat 

      Liefde vraagt om ja en amen,  

 ziel en zinnen metterdaad. 

 

 

5. Liefde laat zich voluit schenken 

 als de allerbeste wijn. 

 Liefde blijft het feest gedenken 

 waarop wij uw gasten zijn. 

 

afscheid en zegen 

de gemeente antwoordt met:  

 
 

orgelspel 

 

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

In de Moddermanzaal wordt de tentoonstelling van het werk van Mark van 

Praagh geopend. 

 

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

mededelingen:  

 

Zondag 12 januari, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 

Voorganger,  

 

Dinsdag 14 januari,Mindfulness om 19.45 in de van Hillekamer. 

 

Donderdag 16 januari om 12.30 uur lunch in de Mackenziekamer. 

 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap 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. 
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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 

meepraten 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 

bellen. 

---------------------------------------------------------------------------  

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…………………e-mail…………………. 

 

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
http://www.vrijburg.nl/

