
 

Dienst zondag  

4 april 2021  

Pasen 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 

 
          Rembrandt van Rijn, de opstanding  

 

Voorganger: Joost Röselaers 

Kinderkerk (Paasfilm): Reinier Hattink, Elianne Roelandse en Annemieke 

van der Veen  

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  

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte 
                                                                                                     

 

Lichtlied: 604: 1 (De eerste dag der week)   

 

1. De eerste dag der week, 

de wereld is begonnen. 

De baaierd raakt van streek, 

de hemel staat vol zonnen. 

 

 

Wat ons het oog bericht 

staat in ons hart te lezen. 

Wij zien het levenslicht, 

nu Christus is verrezen, verrezen, 

verrezen, verrezen
. 
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. 

 

 

Lied 604: 2 (vervolg)  

 

2. Het water van de vloed 

stond ons al aan de lippen, 

het wrakhout van de moed 

brak krakend op de klippen, 

 

 

toen steeg de vogel hoop 

op vleugels hooggeprezen; 

wij vieren onze doop 

nu Christus is verrezen, verrezen, 

verrezen, verrezen
. 
Gebed 

 

Paasvideo door de kinderen 



 

Lied 631: 1-3-4  Tussen waken, tussen dromen 

 

1. Tussen waken, tussen dromen, 

in het vroege morgenlicht, 

wordt de steen van ’t graf genomen, 

horen vrouwen het bericht 

dat door dood en duisternis 

Jezus leeft en bij ons is. 

 

3. Uit een sprakeloos verleden 

weggeschoven, ongehoord, 

wordt een nieuwe tuin betreden, 

open is de laatste poort, 

sluiers worden weggedaan: 

het is tijd om op te staan. 

 

4. Lente kleurt de kale bomen, 

door het leven aangeraakt 

bloeien bloemen aan de zomen, 

zo wordt alles nieuw gemaakt. 

Juichend stemt het leven in 

met de toon van het begin. 

Overdenking 

Stilte  

 

Lied 624: 1-2-3: Christus, onze Heer verrees  

1. Christus, onze Heer, verrees, 

halleluja! 

Heil'ge dag na angst en vrees, 

halleluja! 

Die verhoogd werd aan het kruis, 

halleluja, 

bracht ons in Gods vrijheid thuis, 

halleluja! 

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, 

halleluja, 

heeft verzoening ons bereid, 

halleluja! 

Nu is Hij der heem'len Heer, 

halleluja! 

Eng'len jub'len Hem ter eer,                                                        

halleluja

  

2. Prijs nu Christus in ons lied, 

halleluja, 

die in heerlijkheid gebiedt, 

halleluja, 

die aanvaardde kruis en graf, 

halleluja, 

dat Hij zondaars ’t leven gaf, 

halleluja! 

 



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: Armoede 

 

eerste collecte :  Voedselbank Amsterdam          

De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens 

die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Men 

functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze 

maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer verkocht wordt, 

worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants aangeboden. 

Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere distributiepunten 

verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande infra-

structuren. 

Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om noodsituaties het 

hoofd te kunnen bieden en om te garanderen dat er ook voldoende producten 

met een lange houdbaarheidsdatum geleverd kunnen worden, moeten er 

soms aankopen gedaan worden.  

Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam  

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 

 

In deze coronatijd worden 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 : 634 (U zij de glorie)  

 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Uitzending en zegen  
 

 

2. Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer!                                

 

 

 

Orgelspel 
 



 

 

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 11 april 2021 digitale kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: Lodewieke Groeneveld 

 

 

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: 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. 

 

 

 

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


 

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. 

 

 

 

 


