
 

Dienst zondag  
31 januari 2021  
 
 
 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 
 
 

 
Philippus, Peter Paul Rubens (1611) 

 
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  Johann Sebastian Bach, Praeludium in C groot (Wohltemperier-
tes Clavier I) 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  
 
Stilte 

                                                                                                  
 
Lichtlied:  Lied 296 (Die de morgen ontbood)  
 

Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen, 
zegen ons ook met uw licht! 
 
Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan als een zon, 
vat ons samen in uw stralen, doe ons gedijen in uw ogen! 
 
Die de weerstand van de nacht wilt breken, 
onze toekomst aan het donker afdwingt, 
 
refrein 
Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen, 
zegen ons ook met uw licht! 
 
 

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. 
 
 
Gebed 
 
 
Lied 281: 1-2-3-6 (Wij zoeken hier Uw aangezicht)  



  
         1.  Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
 
2.  Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 

 
3.  Verschijn ons als de dageraad,  
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 

 
  5.  Dat ieder die zich tot U wendt 
  de gloed van uw genade kent. 
  Kyrie eleison! 

 
 
Lezing: Psalm 139: 1-6 en Johannes 1: 35-51  
 
Lied 527: 1-2-5 (Uit Uw hemel zonder grenzen)  
 

1. Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 

 
                                             

2. Als een kind zijt gij geko-
men, 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 

                  5.  Als een woord zijt Gij gegeven, 
                       als een nacht van hoop en vrees, 
                       als een pijn die ons geneest, 
                       als een nieuw begin van leven. 

 
 

Overdenking 
 
Stilte  
 
Orgelspel  improvisatie 
 

 



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  
 
Collecten, Thema Europa en de wereld 
 
.   eerste collecte, Wereld Ouders     
Miljoenen kinderen, waarvan vele in Latijns-Amerika, moeten het stellen 
zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Zij lijden honger, gaan niet 
naar school en werken om te overleven. Ze komen vaak al jong in aanraking 
met criminaliteit en geweld. Hun toekomstperspectief is een leven in ar-
moede. Wat deze kinderen nodig hebben is familie. WereldOuders is voor 
deze kinderen familie. Kinderen zijn de toekomst. Dankzij steun, liefde en 
zorg geeft WereldOuders kinderen de kans om de armoedespiraal, te door-
breken. WereldOuders zet zich dagelijks in om de situatie van kansarme kin-
deren in Latijns-Amerika een stabiele basis te geven evenals onderwijs en 
medische zorg. Ook is WereldOuders zeer actief in het ontwikkelen van de 
lokale gemeenschappen met projecten rondom o.a.  duurzaamheid, agricul-
tuur en noodhulp. WereldOuders werkt in Bolivia, Dominicaanse Republiek, 
El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua en 
Peru.   C1710 Rekening: NL 60 INGB 000 000 1171  t.n.v. Wereldouders 

 
.  tweede collecte: Diaconie  c1730     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 : May the love of the Lord  
    
May the love of the Lord rest upon your soul.  
May his love dwell in you throughout every day. 
May his countenance shine upon you and be gratious to you.  
May his spirit be upon you as you leave this place.  
                                
Uitzending en zegen,  
de gemeente antwoordt thuis met: Amen  
 
 
Orgelspel bij verlaten van de dienst  Johann Sebastian Bach, Fuga in C 
groot (Wohltemperiertes Clavier I) 
 
 
Om 11.30 uur kunt u online gezamenlijk koffie drinken als u inlogt bij 
https://meet.jit.si/vrijburgkof. 
 
******************************************************** 
 
Mededelingen:  
Zondag 7 februari 2021 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger:ds. Japke van Malde. 
 
Vrijzinnige Miniaturen uit Vrijburg 

https://meet/


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. 
 
 
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 
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via  
jroselaers@vrijburg.nl  
 
Naam… Adres ………Postcode ………e-mail adres……………………. 
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http://www.vrijburg.nl/
mailto:roselaers@
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