
 

 

  

Dienst zondag  
9 augustus 2020 
 
 
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
 

 
 
  ‘Wees mild’ 
  
       Foto door Sergio Souza 

 
 
 
 
 

 
 
 
Voorganger: Lodewieke Groeneveld 
Lector: Joan de Roos 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Violist: Carine Blanken  
Zanger/blokfluit: Marjanka Sierevelt 
Zangers: Polona Offerhaus & Cas Kemna 

 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

Luiden van de klokken 
 
Muziek: Telemann triosonate F Dur, Vivace. 
 
Welkom  
 
Aansteken van de kaars  
 
Stilte 
          
 De gemeente gaat staan 
 
Lichtlied:  Doe je licht aan  

      
Votum: 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige, 
 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. 
 



 

 

Lied  276 Zomaar een dak: 1-2    tekst, H.Oosterhuis 

         mel:Valerius 

 
 
2.  Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord.      
 
 
de gemeente gaat zitten  
 
Gebed 
 



 

 

Lied   528 Omdat Hij niet ver wou zijn. 1-3-5 
          tekst H.Oosterhuis 
           mel: B.Huijbers 

 
3. God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder, 
heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. 
Midden onder u staat Hij die gij 
niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij 
niet kent. 

 
5. Wees verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
Midden onder u staat Hij die gij 
niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij 
niet kent.

 
Lezing 1.   Gen. 18: 1-5  & Gen. 42: 1-19 
    
Muziek:  Telemann triosonate F Dur, Mesto 
 
Lezing  2.         Matt. 5:5 



 

 

 
Overdenking 
 
Muziek: Bach’s aria: Es halt' es mit der blinden Welt  
Aangepaste tekst:  
Es halt' es mit der blinden Welt 
wer nichts auf seine Seele hält, 
doch liebe ich die Erde. 
Ich will aus ganzem Herzen lieben, 
und mich in milden Blicke üben 
 
 

 
stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 
 
Mededelingen en collecten 
.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. Marijke Blijham 
   
 thema collecten: Stad en de naaste  
.   eerste collecte, Stichting Exodus     
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineer-
den in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te 
stappen.  
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen ver-
spreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. 
Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van 
(ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt 
het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks 
te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis. 
Rekening NL 68 INGB 0004 324 414  t.n.v. Stichting Exodus Nederland 
Leiden 
   
. tweede collecte:  ramp Libanon, kerk in aktie. NL89ABNA0457457457 
 
De collecteschalen staan bij de uitgang. 
Tikkies 
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.
 

http://www.exodus.nl/okd


 

 

eerste collecte                                                            tweede collecte 
        

                                               
                   

Slotlied (staande, gezongen door Polona en Cas):      Lied 362   
              Hij die gesproken heeft een woord dat gáát. 1-2-3   
                                                tekst: Huub Oosterhuis 
         mel: Bernard Huijbers   

2.  Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 



 

 

en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
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. 
 
 
Uitzending en zegen  
 
Muziek: Telemann triosonate F Dur, Allegro 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken . 
 
********************************************************* 
Mededelingen:  
Kerkdienst op zondag 19 augustus om 11.30 uur in Vrijburg. 
Voorganger ds. Joep de Valk. 
 
Grachtenfestival, zaterdag 15 augustus om 14.00 uur in de Kerkzaal. 
Optreden van een groep trombonisten. (Programma, zie website grachtenfes-
tival. Opgeven en kosten € 5-idem, telefoon 020-4214542). 
 
Op 23 augustus is Mpho Tutu (dochter van Desmond) uitgenodigd in de 
dienst van Joost Röselaers. I.v.m. beperkte ruimte door spreiding van zit-
plaatsen, opgeven bij het bureau. Tel: 020- 6714277 mail: koster vrij-
burg@gmail.com. 
 
 


