
 

Dienst zondag  

14 maart 2021  

 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 

 
           Govert Flinck, Izaäk zegent Jakob  

 

 

Voorganger: Joost Röselaers 

Zang: Kaiyi Min 

Organist: Jan Pieter Lanooy  
 

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

via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/


Orgelspel J.S.Bach, Fantasia in c-moll  BWV 537 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte 
                                                                                                     

Lichtlied: 213: 1 en 3 (morgenglans der eeuwigheid)      
 

Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 

uwe heerlijkheid voor ogen, 

en verdrijf door uwe macht 

onze nacht! 

                                              

Laat uw heil'ge liefdegloed 

onze koude werken doden 

en versterk in ons de moed 

om, de eeuw'ge nacht ontvlo-

den,voordat wij ten onder 

gaan,op te staan.

 

Votum en Groet: 

 

 Ons samenzijn dragen we op aan God, 

 die liefde is en grond van ons bestaan. 

 Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn. 

 Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

    

 De genade en de vrede van God is met U allen. 

 

Lied 213 (vervolg) : 4 en 5 

 

Breekt de jongste morgen aan, 

geef, o Opgang uit den hoge, 

dat wij met U opgestaan 

alle leed vergeten mogen, 

doe ons opgaan tot uw feest 

onbevreesd. 

 

Overstroom ons met uw licht, 

klare Zon van trouw en goedheid. 

Treed niet met ons in ’t gericht, 

maar verblijd ons met de zoetheid 

van des hemels zaligheid 

voor altijd. 

Gebed 



 

Lezing:  Genesis 27: 1-10  

 

Lied: 991: 1-2-3-4-7  

 

1.De eersten zijn de laatsten, 

wie nakomt gaat voorop, 

zij moeten zich niet haasten, 

die leven van de hoop. 

 

2. God moge ons behoeden, 

wij zien elkander aan, 

de broeder kent de broeder 

als een die voor moet gaan. 

 

3. Zo staat het voorgeschreven, 

zo is het steeds voorzegd, 

wie achter is gebleven 

krijgt eerstgeboorterecht. 

 

 

 

 

 

 

4. Het onderste komt boven, 

de torens vallen om, 

het woord is aan de doven, 

de waarheid aan de droom. 

 

7. Veracht dan niet de kleinen 

en die verloren zijn, 

want God noemt hen de zijnen 

die laatgeboren zijn. 

 

Overdenking 

 

Stilte  

 

Orgelspel  J.S.Bach, Wer nur den lieben Gott lässt walten  BWV 642 
 

 

stil gebed en voorganger gaat voor met het 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: Vluchtelingen 

 

Eerste collecte Harriët Tubmanhuis     

Het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid Oost is een project voor de tij-

delijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen 

die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. 

Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn door organisaties als 

Vluchtelingenwerk Nederland en de Steungroep Vrouwen zonder Verblijfs-

vergunning doorverwezen. Het gaat om vrouwen die naast hun vluchtelin-

genproblematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke gebreken en de 

zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn.  

Rekening  NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët Tubmanhuis te 

Amsterdam 
 

Tweede collecte Gemeente onder vermelding: c1720 

In het bijzonder voor het in standhouden van de kerkdiensten is uw bijdrage 

onmisbaar evenals voor het in standhouden van het kerkgebouw. 

In deze coronatijd wordt uw bijdrage voor de online kerkdiensten die uitge-

zonden worden nog meer op prijs gesteld. 

Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 

 

 

 

 

 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 : 801: 1-2-3-4 (Door de nacht van strijd en zorgen)  

 

1Door de nacht van strijd en zorgen 

schrijdt de stoet der pelgrims voort, 

vol verlangen naar de morgen, 

waar de hemel hen verhoort. 

 

2 Liederen zingend vol vertrouwen 

tot zij in het eeuwig licht 

in elk ander mens aanschouwen 

’t lichten van Gods aangezicht. 

 

3 Door de nacht leidt ons ten leven 

licht dat weerlicht overal, 

dat ons blinkend zal omgeven, 

als ons God ontvangen zal. 

 

4.In ons hart is dit de luister, 

dit de liefde die ons leidt 

op de kruistocht door het duister 

naar de lichte eeuwigheid. 

                              

Uitzending en zegen,  
 

Orgelspel J.S.Bach, Fuga in c-moll  BWV 537 

 

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 21 maart  digitale kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: Ds Marthe de Vries 

 

 

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 en haar 

coronamaatregelen. 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 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/

