
1 

 

 

zondag  

26 juli 2020  
 

  

 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 
 

 

 

 

Bonhoeffer als gids 
 
‘In mij is duisternis, bij u is licht 

Ik ben eenzaam, maar U verlaat mij niet 

Ik ben bang, maar bij u vind ik hulp 

Ik ben onrustig, maar bij u vind ik vrede 

Ik ben bitter, maar bij u vind ik geduld 

Ik zie niet waarheen uw wegen leiden, 

maar U weet de weg voor mij…’ 

Dietricht Bonhoeffer  

 

 

 

  

voorganger: Joost Röselaers 

lector: Herman Vinckers 

organist: Henny Visscher-Roersen 

zang: Ruud Smit en Herman Vinckers 

 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   
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orgelspel  F. Mendelssohn (1809-1847), slotdeel uit Sonate 6 

 

luiden van de klokken 

 

welkom en korte mededelingen 

 

aansteken van de kaars  

stilte 

 

   De gemeente gaat staan 

 

Lichtlied doe je licht aan 

 
  

votum en groet 

 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. 

 gemeente: Die liefde is en grond van ons bestaan. 

 voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 

 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 

 voorganger: Vrede zij u. 

 gemeente: De wereld zij vrede. 
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Lied 612 Wij komen als geroepen 

 

 
 

2. Geroepen om te leven, 

    gehouden aan zijn woord 

    van uitgesproken vrede, 

    van liefde ongehoord. 

    Herboren, uitgetogen 

    uit de toevalligheid, 

    bestemd voor de genade, 

    het donker al voorbij. 

 

3. Getekend voor ons leven 

    als kind'ren van het licht, 

    gezaaid op hoop van zegen, 

    de dag als vergezicht. 

    God, breng ons zelf op adem 

    en treed in ons bestaan. 

    Bezegel onze vreugde 

    hier met uw eigen naam!

         gemeente gaat zitten 
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Gebed 

 

inleiding 

 

Lezing Delen uit 1 Tessalonicenzen 5  

 

lied 657 Zolang wij ademhalen coupletten 1-2-3 

 
 

2 Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

3 Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang.
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overdenking 

 

‘In mij is duisternis, bij u is licht 

Ik ben eenzaam, maar U verlaat mij niet 

Ik ben bang, maar bij u vind ik hulp 

Ik ben onrustig, maar bij u vind ik vrede 

Ik ben bitter, maar bij u vind ik geduld 

Ik zie niet waarheen uw wegen leiden, 

maar U weet de weg voor mij…’ 

Dietricht Bonhoeffer  

 

stilte, 

 

orgelspel  J.G. Walther (1684-1748), 1e variatie 

 

voorbeden, stilte en gezamenlijk Onze Vader 

 

mededelingen 

De bloemen zijn bestemd voor mevr. E. Michelsen 

 

collecten na afloop van de dienst bij de uitgang in de collecte schalen of bij 

de witte zuil voor digitale giften. 

 

Thema Europa en de Wereld 

1e collecte: Amigos de San Juan de Flores 

Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het 

dorpje San Juan de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door 

middel van kleinschalige en concrete projecten. Deze projecten worden met 

relatief eenvoudige en weinig middelen gerealiseerd. Daarbij ligt de focus op 

onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de bewoners hierdoor in staat 

worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.  

Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare 

school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast 

worden er naaicursussen voor vrouwen georganiseerd en worden er micro-

kredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten van een 

bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een bedrijfje 

op zetten en daarmee de inkomsten verhogen..  

Rekening : NL 04 INGB 0004 547 502 t.n.v. Amigos de San Juan de Flores 
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2e collecte: Gemeente 

 

Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-code 

reader of tikkie-app (via playstore of appstore). U kunt ook  via de witte zuil 

bij de uitgang van de kerk  betalen 

 

coll.1 
 

 

 
 

 

coll.2 
 

 

 

slotlied 978 Aan U behoort O Heer der heren 1-2-3 
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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

       gemeente gaat staan voor de zegen 

 

afscheid en zegen  

de gemeente antwoordt met Amen  

 

Slotlied vervolg: couplet 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  J.S. Bach (1685-1750) Es ist das Heil uns kommen her 

 

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

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

 

mededelingen:  

Zondag 2 augustus om 10.30 uur: Kerkdienst in Vrijburg. 

Voorganger: dhr. Jasper Dijkman 
 

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. 
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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 Groenenveld (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 (geloofs)gemeenschap zonder 

dogma’s, gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Ver-

draagzaamheid, 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 

jhroselaers@vrijburg.nl 

 

Naam…………………………………………………………. 

 

Adres ………………………………………............................ 

 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

 

E-mailadres:…………………………………………………… 

 

mailto:roselaers@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

