
 

Dienst zondag  

29 november 

eerste advent 

 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 

 
IN VERWACHTING  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elisabeth ontmoet Maria, beeld in Ein Karem, Israël  

 

Voorganger: ds Japke van Malde  

Lector: Jan Pieter de Lugt  

Organist: Jan Pieter Lanooy 

Fluit: Marlice Baart  

Zang: Charlotte Moor (solo), Kaiyi Min en Carolien Moree  
 

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

via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/


Orgelspel J.S.Bach uit Orgelbüchlein: -Nun komm der Heiden Heiland BWV 599    

        -Gottes Sohn ist kommen  BWV 600 

       -Herr Christ, der ein’ge Gottes Sohn BWV      
                           601 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte 
                                                                                                    

de gemeente gaat staan 

 

Lichtlied:   Licht, ontloken aan het donker NLB 600 vers 1  

                   

                        Licht, ontloken aan het donker, 

                        licht, gebroken uit de steen, 

                        licht, waarachtig levensteken, 

                        werp uw waarheid om ons heen! 
 

Begroeting: 

Verheugen wij ons in de dienst aan de Ene 

die ons sinds mensenheugenis trouw is.  

Mogen wij in deze dienst gestalte geven aan de hoop die in ons is 

aan de liefde die ons draagt - als een zichtbaar teken van ons geloof, 

en als een vreugdevolle bemoediging van ons leven. 

Dragen wij deze dienst op aan God, die alles is in allen.  

Amen  

 

Antwoordlied: NLB 600 vers 5   

 

                      Licht, straal hier in onze ogen,  

                      licht, breek uit in duizendvoud,  

                      licht, kom ons met stralen tooien,  

                      ga ons voor van hand tot hand!  

                                                         

                                                         de gemeente gaat zitten 

 

Gebed 



 

Inleiding op thema en lezing uit het evangelie van Jacobus 

“De geboorte van Maria” (vertaling prof. A.F.J. Klijn) 

 

Lied   812  

Op mijn levenslange reizen, twijfel donker achtervolgt mij 

liefde blind holt voor mij uit  

zing ik steeds op andere wijzen over wie ik niet kan spreken 

zing ik “Ooit mijn hart te breken, ooit mijn hart voor jou te breken” 

 

Opgereisd pas halverwege, met een keel kapot gezongen 

met een hart voor wie gebroken, kruip ik onder dorenstruiken 

druk mijn ogen in de aarde, smeek dat nu het eind zal komen 

smeek de dood dat hij zal komen …  

 

mmmm… spoorloos trok voorbij de twijfel 

waar ik lag de liefde keerde, zag mij, bracht mij drank en spijze, 

deed mij opstaan uit de dood 

nog een leven zal ik reizen, nooit meer zonder reisgenoot.  

 

Lezing: Lucas 1: 39 – 46 Maria en Elisabeth 

 

Lied: Het magnificat (bewerking Oosterhuis / Oomen)  
 

Niemand dan jij. Geen van de goden werd mijn bevrijder.  

Niemand heeft dit kind van slaven ook maar gezien.  

Ziel van mijn hart. Mijn weg. Adem die in mij ademt.  

Liedje dat ik niet kan laten, onder het gaan.  

 

Nieuw lied en oud verhaal van knechting en ellende,  

van erbarming en redding, ooit en opnieuw, en nog.  

Hij, die temde de oerzee, temt de trotsen der aarde,  

overmachtigen slaat hij als strovuur uit elkaar.  

 

Sleuren van hun tronen zal Hij die bezeten moordenaars. 

In de diepte als stenen vallen zij.  

Die hun slachtoffers waren zoekt en vindt en omhelst Hij.  

Hemel, aarde en afgrond geven hun doden terug.  
 



 

Rijke, geeuwend van leegte, plotseling blijf je nergens.  

Geen zilverling meer over, geen gouddraad aan je lijf.  

Maar, arme, jij zal leven. Recht vinden. Eindelijk rust.  

Voor jou brood wijn land rozen liefde, opgaande zon.  

 

Hoor Israël, mijn moeder, mijn zusje diep vernederd,  

versteende schoot, geschonden aarde tot op vandaag  

in droefheid dragen wij die ooit wil zijn geboren 

Wij moeten zijn in weeën tot alles is volbracht.  

 

Overdenking 

 

Muziek (orgel) improvisatie 
 

Gebeden, 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 

 

.   thema collecten: Zieken 

 

.   eerste collecte : Stg. Pennywhistle Project t.a.v Kinderhuis Hope-foun-

dation Nepal                                                                                    

Dankzij de hulp van velen is het mogelijk om het kinderhuis (HOPE-founda-

tion Nepal) nu al zes jaar met veel plezier te kunnen ondersteunen in alle 

kosten van wonen, 

levensonderhoud, medische kosten en scholing. Momenteel wonen er 12 kin-

deren in de leeftijden tussen de 5 en 13 jaar oud. Een jong Nepalees echt-



paar, zorgt op een liefdevolle wijze voor de kinderen, die vroeger op de stra-

ten van Kathmandu gewoond hebben. Zij zijn hun ouders kwijtgeraakt of 

deze zijn overleden.’ 

Een paar kinderen kwamen van het platteland en waren ondervoed. Het kin-

derhuis werd gehuurd maar is in juni 2018 aangekocht met de opbrengst van 

de crowdfunding actie die de Stichting Pennywhistle Project heeft gehouden 

aan het begin van 2018. Het kinderhuis wordt sinds 6 jaar maandelijks on-

dersteund in de kosten voor de huur, water, electriciteit, gas, voedsel, medi-

sche kosten, kleding, schoolspullen en praktische hulp in en om het huis 

De stichting beoogt het verbeteren van de kwaliteit van leven en welzijn van 

kansarme kinderen en volwassenen. Kinderen die nog steeds, of die vroeger 

op straat leefden. Projecten rond verschillende kinderhuizen, scholen, primary 

health care- en water-projecten. Training en het inspireren van (jonge) mensen 

door middel van educatie, muziek en toneel.  

Rekening: NL 22 INGB 0007 4768 69 t.n.v. Stichting Pennywhistle Project, 

Amsterdam 
 

 

 .    tweede collecte: Gemeente 

      Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 

 

Bij de uitgang heeft u de mogelijkheid om  digitaal  aan de collecten bij 

te dragen via de witte zuil bij de uitgang. 

 

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: 462 Zal er ooit een dag van vrede (vers 1, 2, 3 en 4) 

 

Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn  

voor wie worden dood gezwegen, levenslang gebroken zijn?  

 

Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn  

waar geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal zijn?  

 

Zie de takken aan de bomen waar het jonge groen ontluikt  

tot een stralend nieuwe zomer, waar de vredesbloesem ruikt.  

 

Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht  

door hun schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die lacht.  

 

Uitzending en zegen  
 

Orgelspel bij verlaten van de dienst:  J.S.Bach, Nun komm der Heiden 

Heiland  BWV 661 

 

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

 

Mededelingen:  
Zondag 6 december kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: ds Tina Geels  

 

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. 

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


 

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 nl. 30 personen voor de kerkdiensten via de 

website. www.Vrijburg.nl, klik op de kerkdienst die u wilt bezoeken, en laat 

daar u  gegevens achter. Of  eventueel telefonisch. 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. 

 

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

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:…………………………………………………… 
 

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

