
 

Dienst zondag  
17 januari 2021 
 
 
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestan-
ten 

 
Jezus en zijn tijdgenoten 

 
Voorganger: ds Japke van Malde  
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Zang: Kaiyi Min  
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  en 
via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Orgelspel, J.S.Bach, Dies sind die heiligen Zehn Gebot.  BWV 679 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  

                                                                                                   
Lichtlied:   Licht, ontloken aan het donker (NLB 600 vers 1)  
                   
                        Licht, ontloken aan het donker, 
                        licht, gebroken uit de steen, 
                        licht, waarachtig levensteken, 
                        werp uw waarheid om ons heen! 
 

Begroeting: 
Wij dragen deze dienst op aan de Eeuwige  
uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn.  
Zijn liefde en vrede zij met ons allen. Amen.  

http://www.vrijburg.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Antwoordlied: NLB 600 vers 5   
5.  Licht, straal hier in onze ogen,  
licht, breek uit in duizendvoud,  
licht, kom ons met stralen tooien,  
ga ons voor van hand tot hand!  

                                                         
Gebed 
 
Inleiding op thema en lezing uit de Mechilta en van Rasji:  
Tekst Exodus 20: 12 “Eer je vader en je moeder, dan word je gezegend met 
een lang leven in het land dat ik je geven zal”.  
Commentaar in de Mechilta: “Eer je vader en je moeder”. Dat zou je kunnen 
begrijpen als “eer ze met woorden”. Maar de schift zegt: “Eer de Eeuwige 
met je bezit” (Spreuken 3: 9). Daaruit blijkt dat je ze moet eren met eten en 
drinken en met schone kleren. Wanneer je je ouders eert en geeft wat ze toe-
komt, weet ik dat je Mij eert om al de trouw die Ik jou bewezen heb.  
 
Leviticus 19: 3: Een ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen en mijn sab-
batten onderhouden: Ik ben de Eeuwige uw God.  
Commentaar Rasji: Het houden van sabbat is direct na het vrezen van de va-
der gezet om duidelijk te maken: ook al heb ik je op het hart gebonden vader 
en moeder te vrezen, als hij (je vader) tegen je zou zeggen “Ontwijd de sab-
bat”, luister dan niet naar hem, en hetzelfde geldt voor de andere geboden.  
 
Lied   320 (Wie oren om te horen heeft) vers 1, 3 en 5  
 
1.Wie oren om te horen heeft  
hore naar de wet die God hem 
geeft:  
gij zult geen vreemde goden  
maar mij alleen belijden voortaan  
hoor Israël, mijn geboden.  
 

 
3.Bied uw naaste de helpende hand,  
spijzig de armen in uw land,  
een woning wilt hen geven.  
Het tweede gebod is het eerste ge-
lijk:  
doet dit, en gij zult leven.  
 

5.De liefde spreekt haar eigen taal,  
alle kwaad bedekt zij duizendmaal  
vergeef al wie u griefde.  
Dit lied zal in de lucht opgaan,  
maar blijve in ons de liefde.  
 
Lezing: Marcus 7: 1-23 



1 Ook de farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren 
gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. 2 En toen ze zagen dat sommige 
leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen 
handen 3 (de farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun 
handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders 
houden, 4 en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal ge-
wassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich hou-
den, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels), 5 toen vroe-
gen de farizeeën en de schriftgeleerden hem: ‘Waarom houden uw leerlingen 
zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met on-
reine handen?’  
6 Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op 
huichelaars als u! Er staat immers geschreven: “Dit volk eert mij met de lip-
pen, maar hun hart is ver van mij; 7 tevergeefs vereren ze mij, want ze on-
derwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.” 
8 De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u 
vast.’  
9 En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw 
eigen tradities overeind te houden! 10 Heeft Mozes niet gezegd: “Toon eer-
bied voor uw vader en uw moeder”, en ook: “Wie zijn vader of moeder ver-
vloekt, moet ter dood gebracht worden”? 11 Maar u leert dat iemand tegen 
zijn vader of moeder mag zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut 
had kunnen zijn is korban”’ (wat ‘offergave’ betekent), 12 ‘waarmee u hem 
niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, 13 en zo ontkracht u 
het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog v 
eel meer van dit soort dingen.’ 14 Nadat hij de menigte weer bij zich had ge-
roepen, zei hij: ‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. 15 Niets dat 
van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die 
uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken.’ 
17 Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn 
leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. 18 Hij zei tegen hen: ‘Begrij-
pen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van bui-
tenaf in de mens komt, hem onrein kan maken 19 omdat het niet in zijn hart, 
maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde hij 
alle spijzen rein. 20 Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem on-
rein. 21 Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte ge-
dachten, ontucht, diefstal, moord, 22 overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, 
bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; 23 al deze 
slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’ 
 
Lied: 533 Daar komt een man uit Nazareth, vers 1, 3 en 4  



 

1. Daar komt een man uit Nazareth,  
Zijn naam is: hij die mensen redt,  
en met de minsten wil hij zich verbinden, 
zijn naam is bij vergetenen te vinden.    

Refrein:         
In Galilea zien we hem: de Heer die in Jeruzalem 
bespot wordt en geslagen, 
in Galilea moet je naar hem vragen. 
 
3. In het verborgen trekt hij rond. 

Verhalen gaan van mond tot 
mond, 
in Galilea gaan geheimen open,  
de hopelozen durven weer te 
hopen. 
   Refrein 

4. Wie is die vreemde joodse man, 
die nergens thuis is in het land? 
Men zegt: Hij lijkt op Israëls 
profeten. 
Maar voor zijn volk zal hij Mes-
sias heten. 

 
                                                                    Slotrefrein: 
                                             In Galilea overal klinkt het verhaal van Jezus al. 
                                             Het zal niet meer verdwijnen, 
                                             en midden onder ons zal Hij verschijnen 
 
Overdenking 
 
Muziek H.F.Micheelsen,  Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. 
 

Gebeden 

 
Mededelingen 
 
.   thema collecten: Europa en de wereld  
 
 
 
.   eerste collecte; Stichting Stiefkinderen van Moeder India   
Karm Marg is een kinderhuis nabij New Delhi dat 22 jaar bestaat uit een ini-
tiatief van een reiziger uit Holland samen met een Indiase hulpverleenster. 
Zij trokken zich het lot aan van straatkinderen uit de laagste kaste die 
rondom het station van Delhi zwerven. Er is geen overheidszorg voor hen en 
kansen voor een betere toekomst zijn dan uitgesloten.              



 Alle 60 kinderen die zijn opgevangen in het tehuis krijgen bij hen passende 
scholing en training w.o. de Engelse taal en internet. Er is veel creatieve vor-
ming. De kinderen ervaren Karm Marg als de vervanging van een ouderlijk 
huis. Hun kansen na vertrek worden door onderwijs en zorg sterk verbeterd. 
Soms zelfs tot student aan de universiteit.                       
De leiding van het huis bestaat uit een team van 5 Indiase vrouwen. Het ma-
ken van tassen, portefeuilles en briefpapier uit weggegooide en afvalmateria-
len samen met vrouwen uit het dorp levert Karm Marg de helft van het beno-
digde inkomen op.                                   
Rekening: NL12 INGB 0008 038 194 t.n.v. St. Stiefkinderen van Moeder In-
dia 
 
. tweede collecte: diaconie 
    Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 
     
Tikkies:  
                
Eerste collecte                                                         Tweede collecte     

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
Slotlied: 158b Een schoot van ontferming is onze God  
 
Een schoot van ontferming is onze God,  
hij heeft ons gezocht en gezien  
zoals de opgaande zon aan de hemel.  
Hij is ons verschenen, toen wij in duisternis waren,  
in schaduw van dood.  



Hij zal onze voeten richten, op de weg van de vrede.  
 
Uitzending en zegen  
 
Orgelspel J.S.Bach,  Wir glauben all an einen Gott. BWV 680 
 
******************************************************** 
 
Mededelingen:  
Zondag 24 januari  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds. Lense Lijzen. 
 
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. 

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


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 en Woonplaats……………………………………… 
 
E-mailadres:…………………………………………………… 
 

mailto:roselaers@
http://www.google.nl/url?url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-het-teken-van-de-schaar-en-van-de-besnoeiing-image10583498&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_H1bVL38Gcf3aqb-gpAE&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=wehHdMUpNUfh5LawIjIy4Q&usg=AFQjCNEcEuvgKZSC5VmlfpC9Dg5zCObQww

