
 

Dienst zondag  

21 maart 2021 

 

 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 
 

 Thema: Jezus is boos  
 

                                    
                                                                                              Marlene Dumas, Jezus is boos 

Voorganger: ds Marthe de Vries 

Organist: Jan Pieter Lanooy 

Zang: Kaiyi Min 
 

 

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

via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/


Orgelspel  J.J.Bach,  Praeludium in e-moll BWV 555 

 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

 

Aansteken van de kaars  

 

 

Stilte 

 

                                                                                                    

Lichtlied:  Doe je licht aan                                                      tekst: Karel Eykman 
                                                                                                                                  muziek: Erik Visser 

    

Licht dat wil ingaan 

tegen donkere nachten 

tegen duistere machten 

de morgen breekt aan. 

Laat het donker verdwijnen 

laat de aarde verschijnen 

maak dat het licht levend 

word zelf lichtgevend 

doe je licht aan. 

 

Votum: 
 voorganger:  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. 

 

Groet:   
 voorganger: Vrede zij u. 

                        De wereld zij vrede.  

                                                              

Gebed 

 

 

 

 



 

Lied: 538: 1,4         tekst W.Barnard 

             mel: 1545 

        

1.Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden 

die ’t ons heeft voorgedaan. 

 

4. Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde 

de duivel wederstaan. 

 

 

Inleiding op thema  
Bijbellezing: Jesaja 1: 21-26 

 

Muziek improvisatie 

 

Lezing door lector: Johannes 2 13-22 

 

Lied 992                                                                           tekst: W.Livingstone   

                                                                                                                        mel: A.Eikelenboom 

1. Wat vraagt de Heer nog meer 

van ons 

dan dat wij recht doen 

en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

 

2. Wat vraagt de aarde meer van 

ons 

dan dat wij dienen 

en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 

3. Wat vragen mensen meer van 

ons 

dan dat wij breken 

en delen 

als ons is voorgedaan? 

 

4. Het is de Geest die ons be-

weegt 

dat wij Gods wil doen 

en omzien 

naar alles wat er leeft. 

 

 

Overdenking 

 

Stilte  

 



Muziek   J.S.Bach, Liebster Jesu, wir sind hier   BWV 634 

 

Voorbeden  

 

stil gebed, afgesloten met 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: Jongeren 

 

.   eerste collecte: Stichting Opkikker      

Stichting Opkikker biedt gezinnen met een ziek kind een onvergetelijke dag. 

Men ontzorgt hen een hele dag met een supergaaf activiteitenprogramma dat 

helemaal is toegesneden op hun specifieke gezinssituatie. Een Opkikkerdag. 

Via de sponsor Center Parcs heeft men een permanente locatie op De Eem-

hof, waar elk jaar zo’n 2.000 nieuwe gezinnen ontvangen worden. 

Rekening: NL44RABO0157182622  Stichting Opkikker o.v.v. c1710 in Al-

mere 

 

   .   tweede collecte Gemeente 

    Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67   o.v.v. c1720 
  

De 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. 

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

zonden worden nog meer 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: 838                                                                         tekst Jan Wit 

                 mel: J.Schop  
 

1.O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

2.Maak ons volbrengers van dat 

woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen.  

 

3.Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 

 

4.Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt 

met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 



 

Uitzending en zegen,  
 

Orgelspel J.S.Bach, Fuga in e-moll   BWV 555 

                     

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 28 maart, digitale kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. (zomertijd!) 

Voorganger: Lodewieke Groeneveld, en online kinderkerk  

 

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. 

 

mailto:info@vrijburg.nl
http://www.vrijburg.nl/


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. 

                            

 

 
 
 


