
 

Dienst zondag  

1 november 2020  

 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 
 

Ruth en Boaz 
 

 
 

(detail sculptuur van Anke Birnie)  

 

 

Voorganger: Japke van Malde  

Lector: Elske de Boer  

Organist: Jan Pieter Lanooy  

Zang: door enkele zangers uit de cantorij; Polona Offerhaus, Kathinka van 

der Eerden, Herman Vinckers, Ruud Smit.  
 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  en 

via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Orgelspel,  Dietrich Buxtehude, Vater unser im Himmelreich (Strophe l) 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 
                                                      De gemeente blijft de hele dienst zitten 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte                                                                                                     
 

Lichtlied:  Licht, ontloken aan het donker (NLB 600 vers 1)  

                   

                        Licht, ontloken aan het donker, 

                        licht, gebroken uit de steen, 

                        licht, waarachtig levensteken, 

                        werp uw waarheid om ons heen! 

Begroeting: 

Verheugen wij ons in de dienst aan de Ene 

die ons sinds mensenheugenis trouw is.  

Mogen wij in deze dienst gestalte geven aan de hoop die in ons is 

aan de liefde die ons draagt - als een zichtbaar teken van ons geloof, 

en als een vreugdevolle bemoediging van ons leven. 

Dragen wij deze dienst op aan God, die alles is in allen.  

Amen  

 

Antwoordlied: NLB 600 vers 5   

 

5.  Licht, straal hier in onze ogen,  

licht, breek uit in duizendvoud,  

licht, kom ons met stralen tooien,  

ga ons voor van hand tot hand!  

 

Gebed 

 

Lied: 117d 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

(Vertaling: “Alle volken, loof de Heer”, naar psalm 117) 

 



Inleiding op de dienst: het verhaal van Naomi en Ruth  

 

Lezing: Ruth 3   

 

Lied: 139 vers 1 en 2 en 14  

 

1.  Heer, die mij ziet zoals ik ben,  

dieper dan ik mijzelf ooit ken,  

kent gij mij, gij weet waar ik ga,  

gij volgt mij waar ik zit of sta.  

Wat mij ten diepste houdt bewo-

gen,  

’t ligt alles open voor uw ogen.  

 

2.  Gij zijt zo diep vertrouwd met 

mij:  

wie weet mijn wegen zoals Gij?  

Gij kent mijn leven woord voor 

woord,  

gij hebt mij voor ik spreek gehoord.  

Ja overal, op al mijn wegen,  

en altijd weer komt Gij mij tegen.  

 

14.  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt  

toch open voor uw aangezicht.  

Toets mij of niet een weg in mij  

mij schaadt en leidt aan u voorbij.  

O God, houd mij geheel omgeven,  

en leid mij op de weg ten leven.  

 

Overdenking 

Naomi zegt: “Maak je niet bekend tot hij klaar is met eten en drinken” 

En: “Dat je de plaats kent waar hij zich neer legt”   

Boaz zegt: “Iedereen kent jou als een deugdzame vrouw” 

Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond Ruth 

op.  

Hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorsvloer is geweest. 

En Naomi zegt: “Wacht tot dat je de afloop van de zaak kent”   

 

Stilte  

 

Orgelspel  Dietrich Buxtehude, Vater unser im Himmelreich (strophe ll)  
 

Voorbeden met stil gebed, afgesloten met het 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 het kwade. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen. 

 

Mededelingen en collecten 

 

.    collecten: Thema Zieken.  Men gaat niet rond om collecten op te halen. 

     

.   eerste collecte, Hospice het Veerhuis    

Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te le-

ven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen levens-

overtuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is afhankelijk 

van giften en bijdragen van bewoners en hun familie. 

Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam 

 

. tweede collecte: gemeente 

    Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 

 

De de witte zuil voor digitale giften staat bij de uitgang.  

 

Tikkies 

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

reader of tikkie-app (via playstore of appstore)  

 

 

     Eerste collecte                                                  Tweede collecte 

          

 
 



 

Slotlied: 425 Vervuld van uw zegen  

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord.   

In Christus verbonden, tezamen gezonden  

op weg in een wereld die wacht op uw woord.  

Om daar in genade uw woorden als zaden  

te zaaien tot diep in het donkerste dal,  

door liefde gedreven, om wie met ons leven  

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  

 

Uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen  

 

Orgelspel bij verlaten van de dienst  Dietrich Buxtehude, Vater unser im 

Himmelreich (strophe lll). 

 

 

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

 

Mededelingen:  
Zondag 8 november kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. Toegang voor 30 

personen, opgeven bij de website: www. Vrijburg.nl of de administratie tel: 

020- 6714277 

Voorganger: ds. Joost Röselaers. 

 

 

Vrijzinnige Miniaturen uit Vrijburg 

Vanuit Vrijburg worden 5 dagen per week Vrijzinnige Miniaturen in de 

vorm van podcasts verstuurd. Deze podcasts zijn geïnspireerd op het thema 

“Het verlangen geraakt te worden” en worden geschreven en gemaakt door  

het zgn. Podcastcollectief van Vrijburg.  

U kunt deze vrijzinnige miniaturen van max. 3 minuten, beluisteren en lezen 

op uw email en op de website van Vrijburg  

Wilt u deze miniaturen dagelijks ontvangen? Meldt u dan aan via de web-

site of stuur een mailtje naar info@vrijburg.nl 

 

Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl  U kunt 

via de website onze nieuwsbrief aanvragen. 

mailto:info@vrijburg.nl
http://www.vrijburg.nl/


 

Coronamaatregelen Vrijburg: 

Ook voor de laatste preventie maatregelen tegen corona kunt u terecht op 

Vrijburg website zoals o.a. geen gelegenheid met elkaar koffie of thee te 

drinken, (beperkte) aanmelding voor de kerkdiensten. U wordt dan direct op 

de hoogte gebracht van de reservering.  Als er teveel meldingen zijn, is er  

zaterdag een loting. 

 

 

Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en mee-

praten in onze LinkedIn groep. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Japke van Malde (071-5142807), ds 

Joost Röselaers (06-55776713) en Lodewieke Groeneveld (06-40832921)  

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  

jroselaers@vrijburg.nl  

 

Naam…………………………………………………………. 

 

Adres ………………………………………............................ 

 

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

 

E-mailadres:…………………………………………………… 
 

mailto:roselaers@
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

