
 

 

 

Dienst zondag  

27 september 2020 

 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 
 

Oecumenische dienst vanuit de Raad van Kerken Zuid.  

 

Christus in je broekzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorgangers: Martina Liebler (Oud Katholieke Kerk), Joost Röselaers (Vrijburg), An-

dré van der Stoel (Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam) 

Organist: Jan Pieter Lanooy  

Zang: Carolien Morée, Gon Homburg, Cas Kemna, Joan de Roos. 

 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  envia www.kerk-

dienstgemist.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 

 

 

 



 

 

Lied: Vrede voor jou hierheen gekomen 
                                                                              tekst: J. van Opbergen,  

                                                                                                            melodie: Komt nu met zang 

2 Niemand komt hier vrij van het kwade, 

 niemand gaat hier straks weer vrijuit. 

 Niemand te veel, niemand te weinig, 

 niemand te groot, geen een te klein, 

 dit wordt verbeeld in woord en gebaar 

 tot ooit en overal 

 wij leven van elkaar.  

 

3 Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, 

 jij die de wereld verder draagt: 

  Kom naar ons toe, leer ons te leven, 

 help ons te zien wat ieder vraagt, 

 tijd om te leven, kans om te zijn: 

 een plek om nu en ooit 

 gezien, aanvaard te zijn.  

 

Gebed 

 

Lezing  Filippenzen 2,1-13 

 

Lied 160-B  (Laat onder u de gezindheid zijn van Jezus Messias)  

 

Laat onder u de gezindheid zijn 

van Jezus Messias, beeld van God, 

die niet greep naar het zijn-als-God, 

maar het naakte bestaan verkozen 

en de rol van slaaf aanvaard heeft, 

 

Die gelijk aan wat mensen zijn 

in hun donkere diepte deelde 

en gehoorzaam was tot de dood. 

 

 Om dit alles heeft God Hem verhoogd 

en bekleed met de Naam der namen, 

in zijn Naam zal eens alles zich buigen. 

 



 

 

 

 

Lezing  Evangelie naar Matteüs hoofdstuk 21,23-32 
In de lutherse traditie kennen wij het gebruik om bij de lezing van het evan-

gelie te gaan staan en deze lezing te begroeten met een citaat uit de psalmen 

en een halleluja-vers.  

    

V: "Lezing uit het Evangelie naar Matteüs hoofdstuk 21, de verzen 23 tot en  

met 32."       de gemeente gaat staan 

 

V: "De HEER heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond 

ingesteld, Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. Halleluja 

(naar Psalm 111,9) 

 

 
V:  [lezing van het Evangelie] 

V:   "In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de Levende  

       God." 

 
              de gemeente gaat zitten 

Overdenking 

 

Stilte  

 

 

 

 

 



 

 

Lied 976 (Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven)  
 

1,  Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, 

leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 

Ons leven mag zich voluit laten lezen, 

herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 

 

2.  Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 

als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 

die ons als dode, levenloze letters 

beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 

 

3.   Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 

dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 

Om mensen zijn ontferming te herhalen 

zijn wij gezonden, deze wereld in. 
 

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 

 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Mariëtte Hamaker 

 
thema collecten: Thema 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 Gemeente 

     Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 

 

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

digitale 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                                                                          

Slotlied 978: 1-2-3 (Aan U behoort o Heer der heren)  

 

1.  Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 



 

 

 

2.  Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam 

een kostbaar brood in uwe naam. 

 

3.  Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

 

Uitzending en zegen,  
de gemeente antwoordt met: Amen  

 

vervolg Lied 978:  

4.  Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 

Orgelspel  

 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken, nadat de 

stoelen opzij gezet zijn. ( Zodat er meer ruimte is om de 1,5 meter te handha-

ven.) 

 

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

 

Mededelingen:  
Zondag 4 oktober 2020  kerkdienst met kinderkerk 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 

 

Bij bijzondere diensten: 

Wij verwachten dan  bovengemiddelde drukte  en beperkte ruimte, vanwege 

spreiding van de zitplaatsen. Opgeven bij voorkeur via de website           

https://www.vrijburg.nl  (of bij het bureau op woensdag en donderdag 

tussen 9:30u en 16:00u  tel: 020-6714277 )  

 

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. 

 

 

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

