
 

Dienst zondag  

18 april 2021 

 

 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestan-

ten 

 

Bij een groep horen  
 

Voorganger: ds Japke van Malde  

Organist: Jan Pieter Lanooy 

Zang: Kaiyi Min  

 

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

via www.kerkdienstgemist.nl 

 

Orgelspel J.S.Bach, Erstanden ist der Heilige Christ  BWV 628 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

                                                                                                   

Lichtlied:  NLB 600 vers 1, 2, 3 en 4  

 

Licht, ontloken aan het donker, licht, gebroken uit de steen, 

licht, waarachtig levensteken, werp uw waarheid om ons heen! 

 

Licht, geschapen, uitgesproken, licht, dat straalt van Gods gelaat,  

licht uit licht, uit God geboren, groet ons als de dageraad!  

 

Licht, aan liefde aangestoken, licht, dat door het donker brandt,  

licht, jij lieve lentebode, zet de nacht in vuur en vlam!  

 

http://www.vrijburg.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Licht, verschenen uit den hoge, licht, gedompeld in de dood,  

licht, onstuitbaar, niet te doven, zegen ons met morgenrood!  

 

Begroeting:  

Wij dragen deze dienst op aan de Eeuwige  

uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn.  

Zijn liefde en vrede zij met ons allen. Amen.  

 

Antwoordlied: 600 vers 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 

 

Inleiding op thema en lezing: Jesaja 61: 1-3 (nieuwe bijbelvertaling)  

611De geest van God, de Eeuwige, rust op mij, want de Eeuwige heeft mij 

gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, 

om aan verslagen harten hoop te bieden, 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun 

bevrijding, 
2om een genadejaar van de Eeuwige uit te roepen en een dag van wraak voor 

onze God, 

om allen die treuren te troosten, 3om aan Sions treurenden te schenken 

een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een 

rouwgewaad, 

feestkledij in plaats van verslagenheid. 

Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’,  

geplant door de Eeuwige als teken van zijn luister. 

 

Lied   846 De wijsheid van vóór alle tijden, vers 1, 2 en 3  

 

1.De wijsheid van vóór alle tijden  

spreekt luid en dringend haar woord.  

Zij wacht waar de wegen zich scheiden,  

zij komt en klopt aan de poort.  

Zij is op de hoogten getreden,  

zij roept op de pleinen der steden  

en al wie oren heeft hoort.  



 

 

2.Ik wil aan de mensen onthullen  

wat waar is, edel en goed.  

En allen die luisteren, zullen 

 mij volgen, ’t licht tegemoet.  

Het recht zal op aarde geschieden  

en vrees en geweld zullen vlieden  

waar ik het leven behoed.  

 

3.Met mij ging de Vader te rade  

nog eer hij iets deed ontstaan.  

Ik schreed langs de hemelse paden  

de zon, de sterren vooraan.  

Eer God nog hun weg had beschreven,  

heeft Hij tot prinses mij verheven.  

De eeuwen kennen mijn naam.  

 

Lezing: Lucas 4: 14- 30 (vertaling NBG 1951) 

 

14 En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep 

over Hem ging uit door de gehele streek. 15 En Hij leerde in hun synagogen 

en werd door allen geprezen. 

16 En hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn 

gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te le-

zen. 17 En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen 

Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: 

18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan 

armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevan-

genen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen 

heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. 

20 Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En 

de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. 21 En Hij begon tot 

hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. 22 En allen 

betuigden hun instemming met Hem en verwonderden zich over de woorden 

van genade, die van zijn lippen kwamen en zij zeiden: Is dit niet de zoon van 

Jozef?  

 



23 En Hij zeide tot hen: Gij zult ongetwijfeld deze spreuk tot Mij zeggen: 

Geneesheer, genees Uzelf! Doe alle dingen, waarvan wij gehoord hebben, 

dat zij te Kafarnaüm geschied zijn, ook hier, in uw vaderstad. 24 Doch Hij 

zeide: Voorwaar, Ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. 

25 Doch Ik zeg u naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van 

Elia in Israël, toen de hemel drie jaren en zes maanden lang gesloten bleef en 

er grote hongersnood was over het gehele land, 26 en tot geen van haar werd 

Elia gezonden, doch wel naar Sarepta, bij Sidon, tot een vrouw, die weduwe 

was. 27 En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en 

geen van hen werd gereinigd, doch wel Naäman de Syriër. 28 En allen in de 

synagoge werden met toorn vervuld, toen zij dit hoorden. 29 Zij stonden op 

en wierpen Hem de stad uit en voerden Hem tot aan de rand van de berg, 

waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte te storten. 30 Maar 

Hij ging midden tussen hen door en vertrok. 

 

Lied: 323 Hoor, maar ik kan niet horen (vers 1, 2 en 3) 

 

Hoor. Maar ik kan niet horen. Mijn oren dicht gestopt.  

Mijn adem opgekropt, mijn hart van leegte zwaar.  

Ik ben nog niet geboren - ik ben niet ik. Niet waar.  

 

Hoor. Maar ik wil niet horen.  

Zou ik uw woord verstaan, ik moest uw wegen gaan,  

u volgen hier en nu.  

Ik durf niet zijn geboren - en leven toe naar U.  

 

Hoor, roept gij in mijn oren en jaagt mijn angst uiteen.  

O stem door merg en been 

verwek mij uit het graf,  

uw mens opnieuw geboren – o toekomst, laat niet af.  

 

Overdenking 

 

Muziek  improvisatie 

 

Gebeden, afgewisseld met refrein Lied 25b refrein 

Houd mij in leven, wees gij mijn redding,   

steeds weer zoeken mijn ogen naar u.   

 



Mededelingen en collecten 

Thema collecten: Vreemdelingen 

 

Eerste collecte:   De Kruispost       

In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische 

en psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg 

geen hulp kunnen vinden. Kruispost geeft hulp aan onverzekerden, daklozen 

en asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een donatie gevraagd en draagt zo 

naar vermogen bij in de onkosten.  

Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt 

hulp gegeven die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk, in-

dien nodig aangevuld door maatschappelijk werk.      

Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370  t.n.v. Stichting Vrienden van Kruis-

post o.v.v.1710 

 

Tweede collecte: is bestemd voor onze gemeente  

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

onmisbaar evenals voor het in standhouden van het kerkgebouw. 

Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 o.v.v. 1720 

 

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: NLB 320 vers 1, 3 en 5  

 

Wie oren om te horen heeft, hore naar de wet die God hem geeft:  

gij zult geen vreemde goden, maar mij alleen belijden voortaan  

hoor Israël, mijn geboden.  

 

Bied uw naaste de helpende hand, spijzig de armen in uw land,  

een woning wilt hen geven.  

Het tweede gebod is het eerste gelijk: doet dit, en gij zult leven.  

 

De liefde spreekt haar eigen taal, alle kwaad bedekt zij duizendmaal  

vergeef al wie u griefde.  

Dit lied zal in de lucht opgaan, maar blijve in ons de liefde.  

 

Uitzending en zegen  

 

Orgelspel  J.S.Bach,  Meine Seele erhebt den Herren   BWV 733 

 

Om 11.30 uur kunt u digitaal gezamenlijk koffie drinken via de link: 

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

maken:  085 2081541 en dan de code invoeren: 3320136715  

 

 

 

Mededelingen 

Zondag 25 april 2021, om 10.30 uur digitale kerkdienst in Vrijburg. 

Voorganger ds. Joost Röselaers. 

 

 

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; www.vrijburg.nl   

 

Wilt u deze miniaturen dagelijks ontvangen? Meldt u dan aan via de web-

site of stuur een mailtje naar info@vrijburg.nl 

https://meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienst.
http://www.vrijburg.nl/
mailto:info@vrijburg.nl


 

Onze nieuwsbrief kunt u onderaan de website van Vrijburg aanvragen. 

zie ’ blijf op de hoogte’  

 

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. 

 

 

 


