
Dienst zondag  

20 december 2020  

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 

Thema, de adventsverwachting van de 

schepping. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds.Jasper Dijkman 

Organist, Jan Pieter Lanooy 

Altvioliste, Carine Blanken 

Zang, Marjanka  Sierevelt 
 



Orgelspel vooraf: 

Johann Sebastian Bach, Pastorale in F-dur BWV 590 

- Alla Siciliana 

- Allemande 

- Aria 

  

Lichtlied: 600, Licht, ontloken aan het donker 

1. Licht, ontloken aan het donker, 

licht gebroken uit de steen, 

licht, waarachtig levensteken, 

werp uw waarheid om ons heen! 

  

Votum en groet 
  

Lichtlied: 
2. Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 

licht uit licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad! 

  

Gebed 
  

Lied: 437 couplet 1-4 

1. Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 

daal, Heiland, uit uw hemel neer. 

Ruk open, rijt ze uit het slot, 

de hemeldeuren, Zoon van God. 

  

2. Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit, 

daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 

Gij wolken, breek in regens neer, 

regen de Heiland, Israëls Heer. 

  

3. Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 

dat berg en dal van lente lacht. 

O aarde, wek die roze rood, 

ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 

  



4. Waar blijft Gij toch, o 's werelds troost, 

die wij verbeiden onverpoosd? 

O daal toch uit uw hoog paleis 

in ons verloren paradijs. 

  

Lezing: Romeinen 8:19-24 

  

Overdenking 
  

Muzikaal intermezzo: Johann Sebastian Bach, Aria 'Auch mit 

gedämpften, schwachen Stimme' uit Cantate BWV 36 'Schwingt 

freudig, euch empor' 

  

Dankgebed 
 

Voorbeden 
 

Stilte 
 

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome 

Uw wil geschide 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 collecte 

 

Slotlied Al wat ademt moet nu zwijgen. Tekst: Sytze de Vries; 

melodie: lied 1008. 

  

1. Al wat ademt moet nu zwijgen, 

om het wonder te verstaan, 

alle zorgen overstijgen, 

van het alledaags bestaan, 



want met zegenende handen, 

draagt de Heer zijn liefde aan. 

  

2. Hij gaf zich aan ons verloren, 

Hij, die engelen gebood, 

onder ons als mens geboren, 

uit Maria's moederschoot, 

geeft zich nu aan Zijn getrouwen, 

deelt zich uit als hemels brood. 

  

3. Voedt een wijnstok al zijn ranken, 

zo schenkt Hij ons van zijn bloed, 

hult ons in de lichte stralen 

van een goddelijk tegoed. 

Ook al zijn de nachten duister, 

Hij doorkruist ze met zijn gloed. 

  

4. Alles moet zich voor Hem buigen, 

nu God onder mensen woont, 

met de engelen getuigen, 

zingen op verhoogde toon: 

Heilig, heilig, driemaal heilig! 

Hosanna voor de Zoon! 

  

Uitzending en zegen 
  

Orgelspel na afloop: 
Johann Sebastian Bach, Pastorale in F-dur BWV 590 

- Alla Gigue 

 

Collecten. Thema Stad en de naaste 

Eerste collecte:  Het Harriët Tubmanhuis    

 Het gaat om vrouwen die naast hun vluchtelingenproblematiek ook te 

maken hebben met ziekte of fysieke gebreken en de zorg voor jonge 

kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn.  



Rekening  NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët 

Tubmanhuis te Amsterdam 

 

Tweede collecte: diaconie NL56 INGB 0004 6269 79  

 

      Collecte 1                                                       Collecte 2 

 

 

 

 

 

 

 

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

QR-code reader of tikkie-app (via playstore of appstore)  

 

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 website 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. 

 

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

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


meepraten 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. 

 

 

 


