
 

Dienst zondag  

13 december 2020  

 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 

Geduld, moed en doorzettingsvermogen  

 

 
Mark van Praagh, licht en schaduw op het pad naar boven 

          
Voorgangers: Pieter van Vollenhoven en Joost Röselaers 

Organist: Jan Pieter Lanooy  

Zang: Carolien Moree, Ruud Smit, Herman Vinckers, Hiltje Wuite, Kaiyi 

Min (solo)  
 

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

via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/


Orgelspel  

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte 
                                                                                                    

de gemeente gaat staan 

 

Lied: Licht ontloken aan het donker 1-2-3   

 

1.  Licht, ontloken aan het donker, 

licht, gebroken uit de steen, 

licht, waarachtig levensteken, 

werp uw waarheid om ons heen! 

 

 2  Licht, geschapen, uitgespro-

ken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 

licht uit licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad! 
 

3.  Licht, aan liefde aangestoken, 

licht, dat door het donker brandt, 

licht, jij lieve lentebode, 

zet de nacht in vuur en vlam! 

 

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 

 

Vervolg lied: Licht ontloken aan het donker 4-5 

 
 



4.Licht, onstuitbaar, niet te doven, 

zegen ons met morgenrood! 

Licht, verschenen uit den hoge, 

licht, gedompeld in de dood. 

 

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! 

Gebed 

 

Lied: Nu daagt het in het Oosten 

 

1. Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

2. De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

 

 

 

 

3. Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten – 

begroeten ’t morgenrood. 

 

4. De zonne, voor wier stralen 

het nachtelijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, ’t eeuwig licht! 

 

5. Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal.. 

Inleiding  

 

Bijbellezing: Galaten 5  

 

Pianospel: J.S. Bach, Praeludium in C groot uit Wohltemperierte  

                                                                                  Clavier I 

 

Overdenking 

 

Zang: If God be for us - Messiah - G.F. Händel 

 

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  

 

.   thema collecten: Stad en de naaste 

 

.   eerste collecte : Stichting Jarige Job     

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op 

school vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het 

geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of 

zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen 

geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet 

trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting 

Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want 

ieder kind verdient een verjaardag!   

Rekening: NL 26 RABO 0108 7482 27 Stichting Jarige Job 
 

.    tweede collecte Gemeente 

    Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 

 

Tikkies voor de collecten via de witte zuil bij de uitgang. 

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 Aan U behoort o Heer der Heren 1-2-3 

   

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortge-

bracht. 

 

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 

 

                              

Uitzending en zegen,  
de gemeente antwoordt met: Amen  

 

Vervolg lied Aan U behoort o Heer der Heren couplet 4  

 

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 bij verlaten van de dienst 

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



 

Mededelingen:  
Zondag 20 december kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: ds. Klaas Vos. 

 

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. 

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 voor de kerkdiensten. 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. 

 

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

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


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:roselaers@

