
 

Dienst zondag  

28 maart 2021 

 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 

              Palmpasen  

 
  

 
                     
 

 

Voorganger: Lodewieke Groeneveld 

Organist: Jan Pieter Lanooy  

Zang: Kaiyi Min 

Dans:  Riëtte Beurmanjer 

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

via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/


Orgelspel  

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte 
                                                                                                     

Lichtlied: 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen, couplet 1 

 

1.Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

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. 

 

Votum & Groet 

 

Lied:  550 Verheug u, gij dochter van Sion 1, 2, 3 
 

1. Verheug u, gij dochter van Sion, 

en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen, 

de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden 

rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig 

een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, 

de Heer heeft het heden gezegd. 

 

2. Verheug u, gij dochter van Sion, 

en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

Hij zal u regeren met God en met ere. 

De wagens, de paarden, de wapens, de zwaarden, 

krijgszuchtige plannen, Hij zal ze verbannen, 

Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, 

het is van tevoren voorzegd. 



 

3. Verheug u, gij dochter van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

Zijn daden, zij zullen de aarde vervullen, 

voor jood en voor heiden door dood en door lijden 

draagt Hij met zich mede de blijdschap, de vrede, 

Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 

zo brengt Hij het leven terecht. 

 

Gebed 

 

Introductie en Bijbellezing: Marcus 11: 1-11 

 

Dans door Riëtte Beurmanjer 

 

Overdenking 

   

Muzikaal intermezzo 

 

Voorbeden  

 

stil gebed, afgesloten met 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: Jongeren. 

 

.   eerste collecte: Stichting jarige Job 

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op 

school vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het 



geval. 

Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen 

geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen ca-

deautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren 

op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job 

helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind 

verdient een verjaardag!   

Rekening: NL 26 RABO 0108 7482 27 o.v.v. C1710 Stichting Jarige Job 

 

   .   tweede collecte Diaconie 

De diaconie zet zich in voor de samenleving.  

Zij ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De di-

aconie ondersteunt ook projecten in Amsterdam en ver daar buiten.  

Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. C1730 

 

Uw collecte 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 556 Alles wat over ons geschreven is 1, 3, 4 en 5 

  

    1. Alles wat over ons geschreven is 

        gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

        alle geboden worden thans voldragen, 

        alle beproeving van de wildernis.    

 



3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

    zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

    Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

    Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

    aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

    ons is een lofzang in de mond gegeven, 

    sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

    waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

    vrede aan allen die uw naam verhogen: 

    heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

 

Uitzending en zegen 
  

Orgelspel bij eindigen van de dienst  

 

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:  

Donderdag 1 april 2021, Witte donderdag, 20.00 uur digitale kerkdienst, 

voorganger ds. Joep de Valk 

Zondag 4 april 2021, Pasen, digitale kerkdienst, voorganger ds. Joost Röse-

laers. 

 

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 

https://meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienst


“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: 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. 

 
 

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

