
 

Zondag  

8 maart 2020  
 

Tweede zondag  

in de veertigdagentijd  

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 
 

 

 

 

Oude en nieuwe wonderen 

 
Een wonder is een  

als door God gegeven  

geschenk aan jou,  

dat de mogelijkheid heeft  

jou  te veranderen 

 
 

 

 

  

 

Voorganger: Joep de Valk  

Lector: Carolien Moree 

Organist: Jan Pieter Lanooy   

 
 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



Orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-  1750)  “Toccata” uit Toccata, 

Adagio en Fuga in C-dur BWV 564 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

Aansteken van de kaars  

Stilte 

   De gemeente gaat staan 

 

Lichtlied: 601  Licht dat ons aanstoot in de morgen 

      
 

 



2. Licht van mijn stad, de stedehouder 

aanhoudend licht dat overwint  

vaderlijk licht, steevaste schouder 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  

of ergens al een wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen  

en elk zijn naam in vrede draagt.  

 

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 en  

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 de Eeuwige, die alles is in allen.  

Amen  

 

Antwoord vers 3 van Licht dat ons aanstoot 

 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is ge-eikt 

taal zal alleen verwoesting zaaien  

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht om aan te horen, 

zolang ons hart nog slagen geeft 

liefste der mensen, eerstgeboren 

licht, laatste woord van hem die leeft.  

   gemeente gaat zitten 

 

Gebed 

 

 

 

 



Lied  848 Al wat een mens de te kennen zoekt 

 
 

2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 

geen oor heeft het gehoord; 

het wordt ternauwernood vermoed 

en aarzelend verwoord. 

 

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 

van harte, met verstand – 

doet Gij uw wereld ondergaan 

als maaksel van uw hand. 

 

4. Als wij uw sporen bijster zijn, 

God, geef ons denken moed; 

leer ons te luisteren naar de Geest  

die doven horen doet. 

 

Inleiding op thema Oude en nieuwe wonderen 

 

 

 

 

Wonderverhaal uit de bijbel Johannes 9, 1-4a.6-7  

 



Bij het naar buiten gaan zag Hij een man  

die al vanaf zijn geboorte blind was. 

Zijn leerlingen vroegen Hem: 

‘Rabbi, waarom is hij blind geboren? 

Heeft hij dat te wijten  

aan zijn eigen zonde  

of aan die van zijn ouders?’ 

Jezus antwoordde: 

‘Niet aan zijn eigen zonde,  

en evenmin aan die van zijn ouders. 

Nee, de daden van God  

moeten in hem openbaar worden. 

We moeten de daden van Hem  

die Mij gezonden heeft, verrichten. 

Na deze woorden spuwde Hij  

op de grond, maakte wat slijk  

van zand en speeksel en streek  

dat op de ogen van de blinde.  

Daarna zei Hij tegen hem: ‘Vooruit,  

ga u wassen in het Siloambad.’ 

(Siloam wil zeggen: gezondene.)  

De man ging ernaartoe, waste zich  

en kwam ziende terug. 

 

Kort orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-1750) Wer nur den lieben Gott 

lässt walten. BWV 691 

 

Wonderverhaal van een studievriend  

persoonlijke e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lied 695 God, raak mij aan met uw adem 

 
 

Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 

 

Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

 

God, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 

 

Overdenking 

 

Stilte, overgaand in muziek, Johann Sebastian Bach, “Adagio” uit Toccata, 

Adagio en Fuga BWV 564           

 

Voorbeden afgesloten met (twee maal zingen):    tekst psalm 143 (J. Bernier-Taizé) 

 



 
 

Meditatieve stilte, en gezamenlijk “Aramees” Onze Vader 

 

Bron van Zijn,  

die ik ontmoet in wat mij ontroert,  

Ik geef u een naam  

opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.  

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig  

Vestig uw rijk van eenheid nu,  

uw enige verlangen handelt dan  

samen met het onze.  

 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben  

aan brood en aan inzicht.  

Maak de koorden van fouten los  

die ons vastbinden aan het verleden,  

opdat wij ook anderen hun misstappen  

kunnen vergeven.  

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,  

en bevrijd ons van wat ons terughoudt. 

 

Want uit u wordt geboren:  

de alwerkzame wil,  

de levende kracht om te handelen,  

en het lied dat alles verfraait  

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

Amen 

 



Mededelingen en collecten 

 

De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Helene van Schaik 

 

Collecte: Thema Jongeren 

.   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 

 

Muziek tijdens de collecten 

 

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 Vluchtelingen                                        coll.2 Diaconie 
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Slotlied 978 Aan U behoort, o Heer der heren, 

 
 

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. 

 

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. 

 

 gemeente gaat staan voor de zegen 

Afscheid en zegen  
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Antwoordlied: NLB 425 “Vervuld van uw zegen” 
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Orgelspel  Johann Sebastian Bach, (1685-1750) “Fuga” uit Toccata, Adagio 

 

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

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

 

Mededelingen:  

Zondag 15 maart derde dienst in de veertigdagentijd om 10.30 uur.  

Voorganger: ds Greteke de Vries  

 

Donderdag 19 maart 20 uur Moddermanzaal Wijnproeverij Bourgon-

dië o.l.v. Alexander Overdiep. Kosten € 15,- pp. Opgave bij Carolien Morée 

tel. 06 51832117 

 

 

 

 

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 ds Joep de Valk (06-53391524), ds Japke 

van Malde (071-5142807) en ds Joost Röselaers (06-55776713). Wilt u een 

gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bel-

len. 

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 

roselaers@btinternet.com  

mailto:roselaers@btinternet.com
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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Naam…………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

E-mailadres:…………………………………………………… 

 


