
 

zondag  

30 augustus  

 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 
 

 

 

Delen is vermenigvuldigen 
 

O, Meester, dat ik niet zo begerig ben 

om vertroost te worden, maar om troost te brengen, 

om begrepen te worden, maar om zelf te verstaan, 

om bemind te worden, maar om zelf lief te hebben. 
 

uit het “gebed van Franciscus” 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds Joep de Valk 

Lector: Lilian Roos 

Organist:Jan Pieter Lanooy 

Zang: Hiltje Wuite en Cas Kemna 
 

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

via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/


Orgelspel  J.S.Bach, Praeludium in a-klein BWV 543 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte                                                                      gemeente gaat staan 

 

Lichtlied:  Doe je licht aan          (gezongen door Hiltje en Cas)                                                                                                                 
                                                                                               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 

 

 

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

www.kerkdienstgemist.nl 

 

 

http://www.vrijburg.nl/


Openingslied 280 De vreugde voert ons naar dit huis 
                                                     tekst: Sytze de Vries, melodie: gezang 447  

 

1.  De vreugde voert ons naar dit huis 

     waar ’t woord aan ons geschiedt 

     God roept zijn naam over ons uit 

      en wekt in ons het lied. 

 

3.   Dit huis dat alle sporen draagt 

      van wie maar mensen zijn, 

      de pijler die het alles schraagt, 

      wil Jij die voor ons zijn? 

 

6.   Vervul ons met een nieuw verstaan 

      van ’t woord, waarin Jij spreekt, 

      en reik ons zelf als leeftocht aan 

      het brood, dat Jij ons breekt. 

 

Gebed 

 

Lied   Kom in ons midden Geest van God,                         tekst: J.v.Opbergen; 

                 
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. 
 

 

Inleiding  

  
Verhaal uit de bijbel Markus 8,1-9 

Delen is vermenigvuldigen 

  

 

Lied  Als wij wisten wat wij deden 
                                                                                                              tekst Lenie van Reijendam,  

                                                                                                              melodie Antoine Oomen 

Als wij wisten wat wij deden  

was er geen betreurd verleden  

en wij leefden in het heden  

in de vrede. 

 

Als wij zouden onderscheiden  

goed en kwaad en tussenbeiden  

zouden mensen minder strijden,  

minder lijden. 

 

Doe uw dwaasheid overwegen. 

Spreek ons met uw woorden tegen,  

laat geen waarheid zijn verzwegen, 

ons tot zegen  

 

Overdenking 

 

Stilte, overgaand in muziek 
 



Voorbeden 
 

Stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader  

 

 Mededelingen en collecten 

 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Liesbeth van der Sluis. 

 
.   thema collecten:  Stad en de naaste 

.   eerste collecte;    De Sluis. De Sluis biedt praktische en diaconale hulp aan 

(ex-) gedetineerden en hun familie tijdens en na detentie in de gevangenis in 

Zaanstad. 

Er worden cursussen gegeven, er is een kledinguitgifte, er zijn Vader & Kind 

dagen. Er is ondersteuning door een buddy en nazorg na de detentie  

Men biedt perspectief op de situatie van het gedetineerd zijn, men biedt een 

persoonsgerichte benadering. 

Rekening: NL 73 TRIO 0391 093 509 t.n.v. DSG De Sluis 

 

.   tweede collecte Gemeente 

     Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 

 

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

le 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 

 

               



 

 

 

                                                                             de gemeente gaat staan 

 

Slotlied Wil je opstaan en mij volgen 

 

Wilje opstaan en mij volgen als Ik noem jouw naam? 

Wil je dienen in ’t verborgen zonder roem of faam? 

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 

Zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij? 

  

Uitzending en zegen,  
de gemeente antwoordt met: Amen  

 

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 

opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

 

Orgelspel  J.S.Bach,  Fuga in a-klein  BWV 543 

 

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 handhaven.) 

 

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

 

. Mededelingen:  
Zondag 6 september kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. Startdienst met de 

Kinderkerk, en bevestiging van Lodewieke Groeneveld. 

Voorgangers: ds. Joost Röselaers en ds. Japke van Malde. 

 

Donderdag 10 september 18.00 uur-20.30 uur in de kerkzaal. 

Maaltijd door en voor ongedocumenteerden. 

 

Start van de kringen: 

 -Toneelleeskring, donderdag 10 sept. om 14.00 uur 

 - Kring Abcoude w.s. woensdag 24 september om 14.30 uur. 

 - Smeltkroes, donderdag 17 september om 20.00 uur. 

 - Litteratuurkring, vrijdag 11 september 10.30 uur- 12.00 uur. 

 



 

 

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 geloofsgemeenschap zonder dog-

ma’s, gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraag-

zaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uit-

gangspunten 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:…………………………………………………… 
 

mailto:jroselaers@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

