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zondag  

20 september 2020 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 
 

Afscheidsdienst met thema “Verbondenheid” 

 

 
 

Voorgangers: ds Joep de Valk, ds Lodewieke Groeneveld,  

   ds Joost Röselaers, ds Japke van Malde,  

Organist: Jan Pieter Lanooy 

Viool, zang en blokfluit: Carine Blanken, Marjanka Sierevelt   

Zangers o.l.v. dirigente Kaiyi Min 

 

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

www.kerkdienstgemist.nl 

http://www.vrijburg.nl/
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Orgelspel  Felix Mendelssohn-Bartholdy: Prelidium en Fuga in G-groot 

opus 37/2 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

Stilte 
  

De gemeente gaat staan 

 

Lichtlied:  Doe je licht aan          
                                                                tekst: Karel Eykman     muziek: Erik Visser 

    

                                                             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. 

                                      

                                                         de gemeente gaat zitten 
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Lied Kom in ons midden Geest van God,  

 tekst J.van Opbergen, melodie psalm 68 

 

Kom in ons midden, Geest van God,  

verbrand de haat, verbreek het slot  

op ieders eenzaam zorgen. 

Open de deuren van ons hart,  

ontdooi de angst die ons verwart,  

gun ons weer zicht op morgen. 

Geef mensen aan elkander weer,  

leid ons tot vrede, ommekeer,  

zodat wij ongewapend  

en vrij van weerwil, valse schijn,  

weten van mensen die nog zijn  

vergeten en gehavend.  
 

Niemand ontkomt aan uw gezicht,  

geen mens verbergt zich voor uw licht,  

want, God, gij leeft in mensen. 

Gij roept om aandacht, recht en brood, 

Gij zucht met ons in pijn en dood  

en kunt alleen maar wensen 

Dat wij u zien zoals gij zijt:  

leven aan leven toegewijd, -  

en niets mag dood verdwijnen. 

Zult gij ons vinden mettertijd,  

want gij besteedt een eeuwigheid  

om levend te verschijnen. 

 

Gebed 

 

Viool en blokfluit Tarquinio Merula, La strada (1637) 

 

Inleiding  
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Gelijkenis uit de bijbel Johannes 15,1-8 

Blijf in mij, dan blijf ik in jullie 

 

Kort pianospel  

 

Herinnering uit Merkstenen Dag Hammerskjöld, Pinksteren ‘61 

Eens zei ik “ja” tegen iemand of iets. 

 

Lied Wees de grond onder mijn voeten,  

 tekst: Reinier Kleijer, melodie psalm 146 

 

          Wees de grond onder mijn voeten  

wees het dak boven mijn hoofd  

wijs mij richting op de route  

naar de toekomst ons beloofd  

Wees de bron waaruit ik put  

Liefde, vrede en geluk. 

 

Wees de stem in onze stilte  

en het oor dat ons verstaat  

wees de warmte als de kilte  

onze liefde sterven laat;  

En geef steeds betekenis  

aan de vraag wat leven is. 

   

Overdenking 

 

Meditatieve stilte 

 

Zang, viool, orgel  Händel aria 

 

How beautliful are the feet of them,  

that preach the gospel of peace, 

and bring glad tidings,  

glad tidings of good things.   
 

Voorbeden 
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Stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

 

 

Mededelingen 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor José Baris 

 

Collecten thema Vreemdelingen 

 

.  eerste collecte, IKV/PAX     

IKV Pax zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. 

Samen met mensen in conflictgebieden werken zij aan een vreedzame en de-

mocratische samenleving. Hierbij betrekken zij mensen in Nederland, die 

zich net als IKV Pax willen inzetten voor duurzame politieke oplossingen 

voor crisis- en oorlogssituaties. IKV Pax bundelt kennis, kracht en mensen 

voor dat ene doel: vrede nu! Men werkt in 25 landen o.a. in het Midden-Oos-

ten, de Balkan, de Kaukasus, in Afrika, van Kasjmir tot Colombia.  

In Nederland zetten zij vrede en veiligheid op de maatschappelijke agenda. . 

Rekening: NL 03 TRIO 0390 515 000  t.n.v. Pax  te Utrecht 

 

. tweede collecte: diaconie 

 

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

tale giften 

 

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  IKV                                     Tweede collecte diaconie 
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Slotlied 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen 

 

Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij Hem een onderkomen – 

dan wordt zijn vrede jou tot brood. 

God legt zijn vleugels van genade 

beschermend om je heen als vriend 

en Hij bevrijdt je van het kwade, 

opdat je eens geluk zult zien. 

 

Engelen zendt Hij alle dagen 

om hem tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen hem op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen vrees of onheil doet hem beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van dagen zal God geven, 

rust aan een koele waterbeek. 

 

 gemeente gaat staan voor de zegen 

 

 

Afscheid en zegen,  
de gemeente antwoordt met: Amen 

 

Zangers: Gezongen gedicht Weggaan, Rutger Kopland 

 

Weggaan is iets anders 

dan het huis uitsluipen 

zacht de deur dichttrekken 

achter je bestaan en niet 

terugkeren. Je blijft 

iemand op wie wordt gewacht. 

 

Weggaan kun je beschrijven als 

een soort van blijven. Niemand 

wacht want je bent er nog. 
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Niemand neemt afscheid 

want je gaat niet weg. 

 

Blijft u zitten na de dienst voor twee toespraken. 

 

Orgelspel, Felix Mendelssohn-Bartholdy: Allegro Maestoso uit Sonate 2 

opus 65/2 

 

Hierna is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken  

en Afrikaanse hapjes te eten. 

 

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

 

Mededelingen:  
Zondag 27 september kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: Oecumenische dienst van kerken in Amsterdam-zuid o.l.v. ds. 

Joost Röselaers 

 

 

 

 

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 mee-

praten in onze LinkedIn groep. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joost Röselaers (06-55776713), 

ds Japke van Malde (071-5142807) en ds Lodewieke Groeneveld (06-

40832921). Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrij-

burg, 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. 
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---------------------------------------------------------------------------  

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 ………………………………………............................ 

 

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

 

E-mailadres:…………………………………………………… 
 

http://www.vrijburg.nl/
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

