
 

Dienst zondag  

25 april 2021  

 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 

 
                  Caravaggio, De ongelovige Thomas  

 

 

 

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, Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 632 

 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte 

                                                                                                     

 

 

Lichtlied: 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen  

 

1.Licht dat ons aanstoot in de mor-

gen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

2.Licht, van mijn stad de stedehou-

der, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend 

kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn 

ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

Lichtlied: 601 (vervolg)  

 

3.Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Gebed 

 

Lezing: Johannes 20: 19-29 

 

Lied: 653: 1-4-5. U kennen uit en tot U leven 

 

1.U kennen, uit en tot U leven,        

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, – 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 

4.Gij zijt het licht van God gege-

ven,  een zon die nog haar stralen 

spreidt, 

wanneer het nacht wordt in ons  

leven, 

wanneer het nacht wordt in de tijd. 

O licht der wereld, zie er is 

voor wie U kent geen duisternis. 

5.Gij zijt de wijnstok van het leven, 

in duizend ranken uitgebreid, 

het leven, ons in U gegeven, 

draagt goede vruchten op zijn tijd. 

Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 

doorstroom ons met uw harten-

bloed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overdenking 

 



Stilte  

 

Orgelspel   J.P. Sweelinck, Fantasia in a 
 

 

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 en collecten 

Thema collecten: Vreemdelingen 

 

Eerste collecte:  Makom       

Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen 

een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er 

is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt 

Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid te 

(re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week worden deelgenomen 

aan de Kunstsuite. 

Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.   

Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep Amster-

dam o.v v. Makom  1710 

 

Tweede collecte  is bestemd voor onze  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: 657 Zolang wij ademhalen  

 

1.Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

2.Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

 

 

3.Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

 

 

 

het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

 

Uitzending en zegen,  

 



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

 

 

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 invoe-

ren: 3320136715  

 

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

 

Mededelingen:  

Zondag 2 mei 2021 digitale kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: ds Liesbeth Baas 

 

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 

 

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, 

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


respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten 

die terugkomen in onze diensten, kringen, avonden en andere activiteiten. 


