
 

Dienst zondag  

6 juni 2021 

 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: Joost Röselaers 

Klarinet: Bram Boesschen Hospers 

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/


Muziek- Jan Koetsier, Partita: I Liberamente – Allegro 

 

 

Luiden van de klokken 

 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte 

                                                                                                     

Lichtlied                                                                                  tekst: Karel Eykman 
                                                                                                                                  muziek: Erik Visser 

    

Licht dat wil ingaan 

tegen donkere nachten 

tegen duistere machten 

de morgen breekt aan. 

Laat het donker verdwijnen 

laat de aarde verschijnen 

maak dat het licht levend 

word zelf lichtgevend 

doe je licht aan. 

 

Votum: 

   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. 

 

Groet:   

  Vrede zij u. 

  De wereld zij vrede.  

 

Gebed 

 

 

 

 



Lied 837: 1-2-4 (Iedereen zoekt u, jong of oud) 

 

1. Iedereen zoekt U, jong of oud, 

speurend langs allerlei wegen: 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 

Meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 

dorstend naar liefde en zegen. 

 

2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 

laten wij anderen bloeden, 

geven wij pijn en angsten door - 

neem ons dan onder uw hoede. 

Spreek uw genezend woord vol macht, 

dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 

Spreek, dan keert alles ten goede. 

 

4. Koning uw rijk is zo nabij - 

open mijn ogen en oren! 

Onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind. 

Zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen. 

 

Lezing: Lucas 4: 14-30 

 

Muziek- Jan Koetsier, Partita: II Andante - III Vivace 

 

Overdenking 

 

Stilte  

 

Muziek- Jan Koetsier, Partita: IV Larghetto - V Andante sostenuto 
 

 

voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden 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: Stichting Opkikker       

Stichting Opkikker biedt gezinnen met een ziek kind een onvergetelijke dag. 

Men ontzorgt hen een hele dag met een supergaaf activiteitenprogramma dat 

helemaal is toegesneden op hun specifieke gezinssituatie. Een Opkikkerdag. 

Via de sponsor Center Parcs heeft men een permanente locatie op De Eem-

hof, waar elk jaar zo’n 2.000 nieuwe gezinnen ontvangen worden. 

Rekening: NL 51INGB 0008 374567  Stichting Opkikker in Almere 

o.v.v.1710 

 

.    tweede collecte: Diaconie o.v.v.1730 

     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 : Lied 1016: Kom, laat ons opgaan naar de berg 1,2,3,4 
  
1. Kom, laat ons opgaan naar de berg 

waar God de vrede leert: 

een ploegschaar maak je van je zwaard, 

een snoeimes van je speer. 

refrein:   Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 

               Sjaloom, Jerualem. 

 

 2. Wij gaan waar onze voeten gaan, 

God zet ons op het spoor 

naar vrede en gerechtigheid, 

zijn voetstap gaat ons voor. 

refrein 

 

3. Uit Sion zal de wet uitgaan 

en uit Jeruzalem 

het woord dat ons de vrede leert, 

sjaloom in naam van Hem. 

    refrein 
 

4. Wij gaan waar onze voeten gaan 

de weg van onze Heer, 

een ploegschaar maak je van je zwaard, 

een snoeimes van je speer. 

refrein 

                              

Uitzending en zegen,  

 

Orgelspel bij verlaten van de dienst  

 

 

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

 

Mededelingen:  

Zondag 13 juni 2021  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger:ds. F. Knoppers 

 

Er mogen 30 mensen bij de dienst aanwezig zijn.  



Graag van tevoren opgeven via de website: www.Vrijburg.nl  Zaterdag 12 

juni hoort u of er nog plaatsen zijn. 

 

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. 

 

. Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 

meepraten 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. 

 

 

 
 

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

