
 

 

  

Dienst zondag  

11 oktober 2020  

 

 

Remonstranten 

en Vrijzinnige Protestanten 

 

 
 

 
 

 

voorganger:  ds. Liesbeth Baars 

organist        Jan Pieter Lanooy 

lector:           Gon Homburg 

leden van de Cantorij; Cas Kemna, Polona Offerhaus, Conna Wardenaar, 

                                    Jan de Vries   
 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

Orgelspel  Dietrich Buxtehude   Auf meinen liebe Gott (partita) 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte 
          

 De gemeente gaat staan 

 

Lichtlied  Doe je licht aan, gezongen door leden van de cantorij.  

    

  Licht dat wil ingaan 

tegen donkere nachten 

tegen duistere machten 

de morgen breekt aan. 

Laat het donker verdwijnen 

laat de aarde verschijnen 

maak dat het licht levend 

word zelf lichtgevend 

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  283  In de veelheid van geluiden                              tekst Sytze de Vries 

                                                                                                                           mel: C.Winter 

 

1.  In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

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 

 

 

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! 

sliepen wij ten dode toe. 

 

        de gemeente gaat zitten  

Gebed 

 

Lied 893  Overal zijt gij                                          tekst H.Oosterhuis 

         mel: B.Huijbers 

1  Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven, 

sprekend nabij, de stilte verwacht U, 

mensen bestaan U, zien en beleven U.  

 

2.  Mensen van vlees van licht en gesteente 

hard en van bloed een vloed niet te stelpen 

mensen uw volk uw stad hier op aarde. 

 

3.  Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken. 

Adem ons open maar ons uw aarde 

uw nieuwe hemel vrede op aarde. 

                                                       

 

 

 



 

 

 

‘Een ziel heb je zo nu en dan’  Wislawa Szymborska  

 
Een ziel heb je nu en dan. 
Niemand heeft haar ononderbroken 
en voor altijd. 

Dagen en dagen, 
jaren en jaren 
kunnen zonder haar voorbij gaan. 

Soms verwijlt ze alleen in het vuur 
en de vrees van de kinderjaren 
wat langer bij ons. 
Soms alleen in de verbazing 
dat we oud zijn. 

Zelden staat ze ons bij 
tijdens slopende bezigheden 
als meubels verplaatsen 
en koffers tillen 
of een weg afleggen op knellende schoenen. 

Bij het invullen van formulieren 
en het hakken van vlees 
heeft ze doorgaans vrij. 

Aan een op de duizend gesprekken 
neemt ze deel, 
maar zelfs dat is niet zeker, 
want ze zwijgt liever. 

Ze is kieskeurig: 
ze ziet ons liever niet in de massa, 
walgt van onze strijd om maar te winnen 
en van ons wapengekletter.  

Vreugde en verdriet 
zijn voor haar geen twee verschillende gevoelens. 
Alleen als die twee zijn verbonden, 
is ze bij ons. 

We kunnen op haar rekenen 
wanneer we nergens zeker van zijn, 

 

 

 

Orgelspel  Improvisatie 

 

 

Lezing Psalm 125 en Filippenzen 1:1-10 

 



 

 

 

Lied  321  Niet als eens  storm, vers 1,2,3,7.     tekst  H.Oosterhuis 

                        mel:B.Huijbers 

1.  Niet als een storm, als een 

vloed, 

niet als een bijl aan de wortel 

komen de woorden van God, 

niet als een schot in het hart. 

 

2.  Maar als een glimp van de zon, 

een groene twijg in de winter, 

dorstig en hard deze grond – 

zo is het koninkrijk Gods. 

 

3.  Stem die de stilte niet breekt, 

woord als een knecht in de wereld, 

naam zonder klank zonder macht, 

vreemdeling zonder geslacht. 

 

7.  Hier in dit stervend bestaan 

wordt Hij voor ons geloofwaardig, 

worden wij mensen van God, 

liefde op leven en dood. 

Overdenking 

 

Stilte en orgelspel  Piet Post   Ick wil mij gaen vertroosten 

                                               

Gebeden, stil gebed en gezamenlijk 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 de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen. 

 

Mededelingen en collecten 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor  Gon Homburg 

.   Twee schalen voor de collecten staan bij de uitgang. 

.   thema collecten: Armoede 

.   eerste collecte : Stichting Jarige Job     

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op 

school vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het 

geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of 

zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen 

geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet 



 

 

trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. 

Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaar-

dagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag!   

Rekening: NL 26 RABO 0108 7482 27 Stichting Jarige Job 

 

. tweede collecte: Diaconie 

   Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 

 

 

Tikkies 

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

reader of tikkie-app (via playstore of appstore). 

 

De collecteschalen staan bij de uitgang, evenals de witte zuil voor digi-

tale giften 

 

 

 

Eerste collecte       Tweede collecte 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotlied   825 vers 1,3 en 5                    tekst  A.den Besten 

        mel:  1704 

  1.  De wereld is van Hem vervuld, 

die ’t kennen gaat te boven, 

wiens heerlijkheid ons is verhuld, 

in vonken licht verstoven. 

Geen mensenoog heeft Hem gezien 

wien elk zijn tempel bouwt, in wien onwetend wij geloven. 

 



 

 

3.  Hij blies ons van zijn adem in. 

Hij, hemelhoog verheven, 

heeft ons in Adam één begin, 

één levensdoel gegeven: 

te wonen op zijn aarde, waar 

het goed is, goed om met elkaar in zijn verbond te leven. 

 

5.  Ja, Hij is elk van ons nabij, 

hoe hemelhoog verheven; 

in Hem bestaan, bewegen wij, 

in Hem is heel ons leven. 

Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 

de mensen zijn van zijn geslacht, voorgoed met Hem verweven. 

 

Gemeente gaat staan 

 

Uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen 

 

 

Orgelspel  Dietrich Buxtehude,  Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort.  

Bij het verlaten van de dienst vergeet niet uw spullen mee te nemen. 

 

 

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

 

Mededelingen:  

Zondag 18 oktober 2020, kerkdienst om 10.30 uur in Vrijburg. 

Voorganger, ds Klaas Vos (i.v.m.verkeer: waarschijnlijk wordt de Marathon 

van Amsterdam gelopen) 

Ook vanwege de Corona geen koffiedrinken en theedrinken na de dienst en 

er mogen niet meer dan 30 mensen de dienst bijwonen. U kunt zich hiervoor 

opgeven via de website (www.Vrijburg.nl) en tevens zien of er nog plaats is. 

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. 

http://www.vrijburg.nl/


 

 

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

praten in onze LinkedIn groep. 

 

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 

 

 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, ge-

vormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige jonge-

ren. Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid 

zijn onze uitgangspunten die terugkomen in onze diensten, kringen, avonden 

en andere activiteiten. 

De voorgangers van Vrijburg zijn  Lodewieke Groeneveld (0640832921),   

ds Japke van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (06-55776713). 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 

roselaers@btinternet.com  

 

Naam…………………………………………………………. 

 

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

 

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

mailto:info@vrijburg.nl
mailto:roselaers@btinternet.com
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


 

 

 

E-mailadres:…………………………………………………… 

 


