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Orgelspel  J.S.Bach, Praeludium en fuga in e-moll 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  
 
Stilte 

                                                                                                     
 
Lichtlied:  296 Die de morgen ontbood     tekst S.de Vries 

            mel: W.Vogel 

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!          
 
Votum en Groet  
 
Gebed 
 
Lied 536: Alles wat over ons geschreven is 
 

1. Alles wat over ons geschreven is                           tekst: W.Barnard 
Gij volbrengen in de veertig dagen;                       mel: F.Mehrtens 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 

 
2.  De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
 
 
3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 



zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, 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 loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
 

                                                                                       
Inleiding op thema en lezing: Marcus 1: 6 - 13 
 
 
Lied 680: 1, 3, 5 (Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods)     tekst A.den Besten 

                  mel: Geneve 1551 
1.Kom, heilige Geest, Gij vogel 
Gods,daal neder waar Gij wordt 
verwacht. 
Verschijn, lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
 

 
3.Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels 
strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 

 
5.O heilige Geest, wij zijn verblijd: 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 
Overdenking 
   
Pianospel: improvisatie 
 
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 
 
eerste collecte:   Stichting Exodus       
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineer-
den in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te 
stappen.  
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen ver-
spreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. 
Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van 
(ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt 
het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks 
te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis. 
Rekening NL 68 INGB 0004 324 414  t.n.v. Stichting Exodus Nederland 
Leiden 
 
. tweede collecte:  Gemeente 
    Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 
 
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 538 (Een mens te zijn op aarde)                  tekst: W.Barnard 

                                                                                                                            mel: Staatsburg 1545       

http://www.exodus.nl/okd


1.Een mens te zijn op aarde                                                                                                                   
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
 
2.Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
 
Uitzending en zegen  

3.Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 
4.Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan.  
    
      
     

Digitaal koffiedrinken:http://meet.jit.si/Vrijburgkoffienadedienst. 
 
Orgelspel bij verlaten van de dienst  Buxtehude,Ciaconna in e-mol 
 
 
******************************************************** 
 
Mededelingen:  
Zondag in Vrijburg om 10.30 uur, digitale dienst met digitaal koffiedrinken 
na afloop. Voorganger: ds. Ineke Adriaansz  
 
 
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 



website 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. 

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:…………………………………………………… 
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