
 

 

 

Dienst zondag  

25 oktober 2020  

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 

Gezien worden  

 

 

                Germaine Richier  

 

Voorganger: Joost Röselaers, m.m.v. Pieter-Jan André en Margriet 
Dijkmans van Gunst 

Muzikale omlijsting: Elisabeth Paarlberg en Edwin Paarlberg  

Organist: Jan Pieter Lanooy  

Zang: Carolien Morée, Hiltje Wuite, Joan de Roos, Jan de Vries  

 

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

via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/


 

 

Orgelspel  
 

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 God, 

 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 

 

Gebed 

 



 

 

Lied 275: 1-3-5 

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

   en hoe onzegbaar ons nabij. 

   Gij zijt gestadig met ons bezig, 

   onder uw vleugels rusten wij. 

 

3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

   en niemand heeft U ooit gezien. 

   Maar wij vermoeden en geloven 

   dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

   waar ook ter wereld mensen zijn. 

   Blijf zo genadig met ons bezig, 

   tot wij in U volkomen zijn.  

 
Inleiding door Pieter- Jan André 

 

Bert Schierbeek, Gesloten Gemeenschap 

 

Dromen vaders van zonen 

En zonen van moeders en 

Moeders van zonen en 

Dochters van vaders 

En zonen van andere 

Vaders en moeders en 

Zonen en dochters zijn  

dromen van vaders en 

moeders en dochters 

em zonen meisjes en 

jongens belast met dromen 

 

 

Pianospel 

 

Inleiding op Psalm 139 door Margriet Dijkmans van Gunst 

 

‘Ken je mij?’, door Elisabeth Paarlberg en Edwin Paarlberg      



 

 

Overdenking 

 

Stilte  

 

Lied 139: 1-6-14  
 

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 bewogen, 

   ’t ligt alles open voor uw ogen. 

 

6 Wanneer ik mij geborgen dacht 

   in ’t vallend duister van de nacht, 

   werd dan de nacht niet als het licht? 

   Hier lig ik voor uw aangezicht, 

   o God, hoe licht is zelfs het duister, 

   de nacht een dag die blinkt van luister. 

 

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. 

 

Voorbeden  

stil gebed, afgesloten met 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 het kwade. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen. 



 

 

Mededelingen en collecten 
 

Bij de uitgang krijgen alle aanwezigen een tasje met een boeketje en een 

kaart om aan iemand te geven, die het in deze coronatijd echt nodig heeft. 

.   thema collecten: Armoede 

.   eerste collecte: Het Harriët Tubmanhuis  

Het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid Oost is een project voor de tij-

delijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen 

die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. 

Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn door organisaties als 

Vluchtelingenwerk Nederland en de Steungroep Vrouwen zonder Verblijfs-

vergunning doorverwezen. Het gaat om vrouwen die naast hun vluchtelin-

genproblematiek 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  

    Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 

 

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                                              Tweede collecte 

       



 

 

Gemeente gaat staan    
                                                                             

 

‘Heb het leven lief’, door Elisabeth Paarlberg en Edwin Paarlberg  

 

Uitzending en zegen,  
de gemeente antwoordt met (gesproken): Amen  

 

 

Orgelspel bij verlaten van de dienst 

Vergeet niet uw spullen mee te nemen 

 

 

 

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

 

Mededelingen:  
Zondag 1 november 2020 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: ds Japke van Malde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

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.   

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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

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


 

 

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@

