
 

 

 

Dienst zondag  
23 augustus 2020   
 
 
 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 
 

Vrijburg laat Mpho Tutu voorgaan 
 

 
 
Voorgangers: Mpho Tutu, Joost Röselaers, Lodewieke Groeneveld  
Zangers: Carolien Morée en Joan de Roos   
Organist: Jan Pieter Lanooy  
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  envia www.kerk-
dienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/
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Orgelspel G.F.Händel, Ouverture en The Rejoicing uit ‘Music for the Royal 
Fireworks.’ 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  
 
Stilte 

                                                                                                
de gemeente gaat staan 

 
Lichtlied:  Doe je licht aan   (gezongen door Carolien en Joan)                                                                                                                  

                                                                                                                                             
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: Dit is een morgen (216)           tekst E..Farjeon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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mel: Keltisch  
1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen, 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

 
Gebed  
 
Inleiding  
 
Lezing: Mattheus 14: 22-33  
 
Lied  Gij die alle sterren houdt, coupletten 1,2,3  
 
           Tekst Ad den Besten 

                1.  Gij die alle sterren houdt 
                     in uw hand gevangen 
                     Here God, hoe duizendvoud 
                     wekt Gij ons verlangen 
                     Ach ons hart is verward, 
                     leer het op uw lichte  
                     Hoge rijk zich richten. 
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Overdenking door Mpho Tutu  
 
Stilte  
 
Muziek G.F.Händel, The Peace uit ‘Music for the Royal Fireworks’. 
 

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 
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.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor   
.   thema collecten  Stad en de naaste 
 
. eerste collecte;  Drugspastoraat Amsterdam   
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te be-
houden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en maatschap-
pelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door druggebrui-
kers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via inloopruim-
ten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met vrije in-
loop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost. Bezoekwerk 
in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en gevangenissen. Speci-
ale aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het drugspastoraat kunnen 
ook begrafenissen verzorgd worden voor hen die geheel alleen zijn.                                                                                                                                            
Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v. Stichting Drugspastoraat Am-
sterdam 
 
. 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                                              Tweede collecte 
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                                                                          de gemeente gaat staan 
 
Slotlied 103-C 1-2-3-5      tekst, H.F.Lyte 

         mel: J.Goss 

1.  Loof de koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de koning, loof de koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
2.  Loof Hem als uw vaderen deden, 
eigen u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Loof uw Vader, loof uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 
3.  Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
5.  Engelen, zing ja en amen 
met de koning oog in oog! 
Zon en maan, buig u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Loof uw Schepper, loof uw Schepper, 
loof Hem, die het al bewoog! 
 
Uitzending en zegen,  
de gemeente antwoordt met: Amen  
 
 
Orgelspel  G.F.Händel Finale uit ‘Music for the Royal Fireworks’. 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken, nadat de 
stoel opzij gezet zijn. ( Zodat er meer ruimte is om de 1,5 meter te 
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handhaven.) 
 
******************************************************** 
 
. Mededelingen:  
Zondag 30 augustus  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  Maaltijdviering. 
Voorganger: ds Joep de Valk. 
 
Op 6 september  is de startdienst van de kinderkerk, en op 20 september een 
afscheidsdienst voor ds. Joep de Valk. Wij verwachten een grote opkomst. 
I.v.m. beperkte ruimte door spreiding van de zitplaatsen, opgeven bij  
het bureau tel: 020-6714277 of mail: kostervrijburg@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
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 Joep de Valk (06-53391524), ds Japke 
van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (06-55776713) en jongeren-
werker 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. 

 
 
 
 

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

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
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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 
roselaers@btinternet.com  
 
Naam…………………………………………………………. 
 
Adres ………………………………………............................ 
 
Postcode en Woonplaats……………………………………… 
 
E-mailadres:…………………………………………………… 
 

mailto:roselaers@btinternet.com

