
 

 

 

Startdienst zondag  
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Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
 
 

Thema: EEN GELUKKIGE VAL 
 
 

 
(foto: Shane Rounce) 

 
 
In deze dienst wordt Lodewieke Groeneveld bevestigd als predikant in onze 
gemeente.  
 
Voorgangers: Japke van Malde, Joost Röselaers, Lodewieke Groeneveld  
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Zang: Conna Wardenaar en Jan de Vries  
Kinderkerk: Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse en Elske de Boer  
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.Vrijburg.nl en via www. 
kerkdienstgemist.nl 
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Orgelspel: J.S.Bach, Praeludium in Es-dur  BWV 552 



 

 

 
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)  
                  gezongen door  Conna en Jan. 
 
                        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:Laten wij zingend deze dag beginnen (NLB 212 vers 1, 4,5)  
1.  Laten wij zingend / deze dag beginnen! 
Geven wij stem aan onze diepe vreugde 
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zing Halleluja! 
 
4.  Bron van het goede, / die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
Zing Halleluja! 
5.   Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde! 
Al zal de hitte van de dag ons steken, 
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker. 



 

 

Zing Halleluja 
 
de gemeente gaat zitten 
 
Aandacht voor de kinderen: drie kaarsen worden aangestoken  
 
Gebed 
 
Bevestiging van Lodewieke Groeneveld door Joost Röselaers  
 
Lied: Van u is deze wereld, deze tijd (NLB 362 vers 3)  
 
3.  Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 

Lezing uit Handelingen 20  
 

Muzikaal intermezzo: J.S.Bach, Dies sind die heiligen Zehn Gebot . 
 BWV 679  
 

Overdenking  
 
Stilte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied: (psalm) 121 vers 1, 2, 3 en 4   
 
1.   Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 

waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 



 

 

dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 
 
2.  Uw wankele voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! Zijn oog 
wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen 
 
3.  De Heer brengt al uw heil tot 
stand, 

des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
 
4.  De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

 

Voorbeden, afgesloten met stil gebed en het 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. 

 

Muzikaal intermezzo: improvisatie  
 
Aandacht voor de kinderen  
 
Mededelingen en collecten. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor   
Lodewieke Groeneveld 
 
 
 
 
Thema collecte: Vreemdelingen 
eerste collecte: VluchtelingenWerk  Amstel tot Zaan 
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en vluchte-
lingen in de hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige asielprocedure en 



 

 

helpt vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw bestaan. Bij het vinden van 
huisvesting, het leren van Nederlands, het (bij)scholen, het opdoen van con-
tacten en het vinden van werk. 
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93  t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk 
Amstel tot Zaan  
 
Tweede collecte: diaconie. 
 
De collecteschalen staan bij de uitgang, evenals de witte zuil voor digi-
tale giften. 
 
Tikkies 
Gebruik van Tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-code 
reader of tikkie-app (via playstore of appstore) 
 
Collecte 1                                                             Collecte 2 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotlied (gezongen door de drie voorgangers):   



 

 

 
  

2    À toi la gloire, O Ressuscité, À toi la victoire, pour l’éternité. 
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, 
et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 
À toi la gloire, O Ressuscité, À toi la victoire, pour l’éternité. 
  
3.     À toi la gloire, O Ressuscité, À toi la victoire, pour l’éternité. 
Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
ma vie et ma gloire; non, je ne crains rien. 
À toi la gloire, O Ressuscité, À toi la victoire, pour l’éternité 
 
Uitzending en zegen  
 
Orgelspel J.S.Bach, Fuga in ES-dur BWV 552 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
******************************************************** 
 
 
Mededelingen:  
 
Zondag 13 september kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: Lodewieke Groeneveld   



 

 

 
De overdenking die is uitgesproken op 23 augustus door Mpho Tutu is ver-
taald door Conna Wardenaar. Hij is ter beschikking, en ligt bij de uitgang 
van de Kerkzaal. 
 
 
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via kerkdienstgemist.nl 
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 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:…………………………………………………… 
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