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Voorganger: ds Ineke Adriaansz 

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  improvisatie. 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte 

 

Lied 538, vers 1,2 

                                                                                                    

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. 

 

2.Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd 

is komen uit het water en staan in de woestijn, 

geen god onder de goden, geen engel en geen dier 

een levende, een dode, een mens in wind en vuur. 

 

Op de drempel 

 

Lied 538, vers 3,4 

 

3.Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten de kommer en de koorts. 

 

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. 
 

 

Gedicht voor de zondag: “Als Je Nooit” van Babs Gons. 

  



Lied 561 vers 1,3,4. 

 

1.O liefde die verborgen zijt 

in diepe stilten eeuwigheid, 

erbarm u over ons bestaan, 

het wordt verraden en verdaan. 

 

3. De minsten van de mensen zijn 

daar uitgestrekt in angst en pijn. 

Tot aan het eind der wereld lijdt 

Christus in hun verlatenheid

4. O liefde uit de eeuwigheid 

die met ons mens geworden zijt, 

wij bidden, laat ons niet alleen 

in al het duister om ons heen, 

 

Teksten voor vanmorgen bestaan uit drie gedichten: 

 

Op de plek waar we gelijk hebben. Van Yehuda Amichai. 

 

Raam. Van Vjatseslav Koepnjana. 

 

De fiets. Van Rowaan Al Galidi. 

 

 

Lied,  ‘Ubi Caritas et Amor, ‘Waar vriendschap is en liefde, daar is God’. 

(een lied uit Taizé) 

 

 

Meditatie 

 

 

 

Muziek J.S.Bach, In dich hab ich gehoffet.  BWV 712 
 

 

Voorbede: De bidspinkhaan  

 

 

Mededelingen  
 

 

 

 



Themacollecten: Gemeente en anderen 

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 

 

. tweede collecte: Diaconie  

    Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 

         

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 845 

1.Tijd van vloek en tijd van zegen 

tijd van droogte tijd van regen 

dag van oogsten tijd van nood 

tijd van stenen tijd van brood. 

Tijd van liefde nacht van waken 

uur der waarheid dag der dagen 

toekomst die gekomen is 

woord dat vol van stilte is. 

 

2.Tijd van troosten tijd van tranen 

tijd van mooi zijn tijd van schamen 

tijd van jagen nu of nooit 

tijd van hopen dat nog ooit. 

Tijd van zwijgen zin vergeten 

nergens blijven niemand weten 

tijd van kruipen angst en spijt 

zee van tijd en eenzaamheid. 

 

3.Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen 

wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 

brood en ademtocht te delen- 

wie niet geeft om zelfbehoud, 

leven vindt hij honderdvoud. 

 

Zegen van de regenboog (Janneke Nijboer) 

 

Uitzending en zegen,  
 

Orgelspel bij verlaten van de dienst J.S.Bach,  Wo soll ich fliehen hin.   

BWV 694 

 

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

https://meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienst 

 

 

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

 

Mededelingen:  
Zondag 7 maart, digitale kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: ds Japke van Malde.  

 

 

https://meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienst


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  U kunt 

via de website onze nieuwsbrief aanvragen. 

Coronamaatregelen Vrijburg: 

Ook voor de laatste preventie maatregelen tegen corona kunt u terecht op 

Vrijburg website zoals o.a. geen gelegenheid met elkaar koffie of thee te 

drinken, (beperkte) aanmelding voor de kerkdiensten. U wordt dan direct op 

de hoogte gebracht van de reservering.   

 

 

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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