
 

Dienst zondag  

11 april 2021 

 

 

 

 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

            Beloken Pasen  

 

                

     
 

                     
 

 

Voorganger:  Lodewieke Groeneveld 

Organist: Jan Pieter Lanooy  

Cello: Ella Borman 

Zang: Ruud Smit 
 

 

 

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

via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/


Orgelspel  J.S. Bach, Praeludium in G-groot BWV 541 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom  

 

Aansteken van de kaars  

                                                                                                     

Lichtlied: 633: 1,2,5 ‘De lichtvorst, de ontluisterende’ 

 

 

1.De lichtvorst, de ontluisterde, 

verheft zijn aangezicht, 

de zon die wij verduisterden 

breekt uit in stralend licht. 

 

2.De glorie van de dageraad 

verleent een hof zijn pracht, 

geweken is het rouwgewaad, 

de smartelijke nacht. 

5.De liefde toont zijn aangezicht, 

een zonnelied breekt aan, 

vandaag zien wij het levenslicht, 

de Heer is opgestaan. 

 

 

 

 

 

 

Votum & Groet 

 

Gebed 

 

Cello, J.S.Bach  Cellosuite no.1  in G majeur.  Prelude 

 

Bijbellezing: Johannes 20: 19 – 31 

 

Lied 644, 1,2,3,4 ‘Terwijl wij hem bewenen’  

 

1.Terwijl wij Hem bewenen, 

omdat Hij van ons ging, 

is Hij aan ons verschenen 

in zijn verheerlijking. 

 

2.Terwijl wij om Hem treuren, 

toont Hij ons hand en voet. 

Hij komt door dichte deuren, 

Hij spreekt zijn vredegroet. 

 



 

3.Terwijl wij van Hem spreken, 

is Hij in onze kring 

om ons het brood te breken 

van zijn verkondiging. 

 

4.Opdat wij zouden weten, 

wat ons te hopen staat, 

vraagt Hij ons om te eten: 

een vis, een honingraat. 

 

 

Overdenking 

   

Cello, J.S.Bach  cellosuite in G majeur, no,1  Allemande 

 

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 en collecten 

 

thema collecten: Vreemdelingen 

 

.   eerste collecte :  Stichting voor Vluchtelingen-Studenten U.A.F.   

Het UAF is opgericht nadat in 1948 de studentenopstand in Praag hard werd 

neergeslagen. Een groep van 50 Tsjechische studenten vluchtte naar Neder-

land. Op initiatief van de Nederlandse universiteiten kregen zij de kans om 

hun studie in Nederland te vervolgen. Dat was het begin van het Universitair 

Asiel Fonds. Veel vluchtelingen hebben al een studie afgerond in hun land 

van herkomst. Hun diploma’s worden hier echter niet erkend. Daarom is op-

nieuw studeren of bijscholen vaak noodzakelijk om een nieuw leven op te 

bouwen.  

 



Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en het 

vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. 

Ook bepleit de UAF. de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij pu-

bliek, pers, politiek, overheid en onderwijsinstellingen. Zij baseren hun acti-

viteiten op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

Het UAF ziet tegenwoordig dat het mbo voor veel vluchtelingen (middelbaar 

én hoogopgeleid) een kansrijke route is op weg naar werk. Daarom biedt het 

UAF sinds april 2017 een aantal diensten aan in het mbo voor de vluchtelin-

gen die in staat zijn op mbo-niveau 3 of 4 een diploma te behalen of op dat 

niveau uit te stromen naar werk. 

Rekening: NL 41 INGB 0000 0763 00 Stichting voor Vluchtelingen-Studen-

ten UAF o.v.v. 1710 

 

. tweede collecte: Diaconie 

De diaconie zet zich in voor de samenleving. Zij ondersteunt mensen die in 

financiële moeilijkheden zijn gekomen. De diaconie ondersteunt ook pro-

jecten in Amsterdam en ver daar buiten. 

Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 1730 

Uw bijdragen worden zeer op prijs gesteld. 

 

Tikkies 

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 
 

                                    
      

        



 

                                                             

Slotlied 1014 coupletten 1,2,5 ‘Geef vrede door van hand tot hand’  

 

1.Geef vrede door van hand tot 

hand, 

je moet die schat bewaren; 

bescherm haar als een tere vlam, 

behoed haar voor gevaren. 

 

2.Geef vrede door van hand tot 

hand 

met liefde, onze redding; 

wees vriendelijk in woord en daad 

bewogen om Gods schepping. 

5.Geef Christus door van hand tot 

hand, 

zijn liefde schenkt ons leven. 

Geef vrede door, geef haar een 

kans: 

een schat om uit te delen. 

 

 

 

 

 

Uitzending en zegen 
  

 

Orgelspel   J.S. Bach, Fuga in G-groot BWV 541 

 

Digitaal koffie drinken en na-praten, 11.30 uur. 

Inloggen: https://meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienst U kunt ook telefonisch 

contact maken: 085 2081541 en dan de code: 3320136715 invoeren. 

 

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

 

Mededelingen:  
Zondag  18 april 2021 digitale kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger ds. Japke van Malde 

 

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  

https://meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienst


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: alleen digitaal contact totdat de regels 

versoepeld worden. 
 

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. 

 

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

Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op 

de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en 

stuur hem naar Vrijburg. U kunt zich ook opgeven via  

jroselaers@vrijburg.nl  

 

Naam………Adres ………Postcode en woonplaats…e-mail 
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