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Muziek: N.de Grigny, Veni Creator en taille de 5 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

                                                                                                   

Lichtlied:  NLB 601 vers 1 en 2  

 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan.  

koud een voor een en ongeborgen, licht overdek mij vuur mij aan.  

Dat ik niet uitval, dat wij allen, zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen, en doelloos en onvindbaar zijn.  

 

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


Licht, van mijn stad, de stedehouder, aanhoudend licht dat overwint.  

Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij ik ben jouw kijkend kind.  

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen, of ergens al een wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen, en elk zijn naam in vrede draagt.  

 

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.  

 

Antwoordlied: 601 vers 3 

 

Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt.  

Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen daad beklijft.  

Veelstemmig licht, om aan te horen zolang ons hart nog slagen geeft.  

Liefste der mensen, eerstgeboren, licht, laatste woord van Hem die leeft.  

 

Gebed 

 

Inleiding: Poerim als slot van het Esther verhaal (voor de kinderen)  

 

Lied: 680 vers 1 en 4   Kom heilige geest  

 

1. Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 

Verschijn, lichtengel, in de nacht 

van onze geest, verward en trots 

 

4. Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 

Kom, wees aanwezig in het woord; 

wek onze geest, opdat hij hoort, 

wek ons tot leven, hier en nu. 

 
. 

Lezing: Handelingen 21 

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotse-

ling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het 

huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort 

vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen 



neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op 

luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingege-

ven. 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder 

volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten 

geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn 

eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zei-

den: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan 

dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Ela-

mieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pon-

tus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Li-

bië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11Joden en prose-

lieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal 

spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk ge-

bracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar som-

migen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 

 

Lied: NLB 701 Zij zit als een vogel (vers 1, 2, 3 en 4) 

 

1. Zij zit als een vogel, broedend op het water, 

onder haar de chaos van de eerste dag; 

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 

wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

 

2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

 

3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 

maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 

4. Want zij is de Geest, een met God in wezen, 

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 

de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredesduif. 

 



Overdenking 

 

Muziek: improvisatie 

 

Gebeden, afgewisseld met Lied 681  

Veni sancte Spiritus, tu-i amoris ignem accende  

Veni sancte Spiritus, veni sancte spiritus 

(vertaling: Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde)  

 

Mededelingen en collecten 

 

Collecten: Thema Stad en de naaste 

 

Eerste collecte: Hospice het Veerhuis   

Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te le-

ven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen levens-

overtuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is afhankelijk 

van giften en bijdragen van bewoners en hun familie. 

Rekening: NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam 

o.v.v. 1710 
 

Tweede collecte: Diaconie,  Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 

1730 

 

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: 673 vers 1, 2 en 4  Heilige liefdeskracht  

 

1.Heilige liefdeskracht, 

bezoek mijn ziel die smacht, 

daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden. 

Kom Trooster, hartsvriendin, 

liefde die wondt en wint, 

in U verlies ik mij, stil mijn verlangen. 

 

2 Oplaaiend vuur, verteer 

wat krom is of verkeerd, 

de lage driften, hoge dunk, ze branden. 

Ga met uw licht ons voor, 

U trekt een lichtend spoor, 

omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel. 

 

4. Dood ben ik zonder U, 

mijn ziel verlangt naar U, 

een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren. 

Met liefde vormt U mij 

tot teken van uw heil. 

Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem 

 

Uitzending en zegen  

 

Orgelspel Bach Komm Schöpfer, Heiliger Geist  BWV 667 

 

Aansluitend na de dienst om 11.30: Digitale koffie via Jitsi 

 

Na afloop drinken we digitaal koffie met elkaar 

via https://meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienst. Het is heel eenvoudig in 

de omgang, u hoeft slechts op de knop hieronder te drukken en wij ver-

schijnen in beeld!  

  

https://vrijburg.us5.list-manage.com/track/click?u=f177a264847d7820ba11a4aa3&id=7fbc59e584&e=68ea454c93


Klik zondag hier om naar de digitale koffie na de dienst te gaan  

 

Mocht u het digitale koffie drinken toch wat lastig vinden, inbellen kan ook. 

Bel dan  085 - 208 15 41 

Voer vervolgens op uw telefoon de navolgende code in: 3320 1367 15  

 

 

 

Mededelingen:   

Zondag 30 mei 2021,(hopelijk de laatste) digitale kerkdienst zonder publiek 

om10.30 uur in Vrijburg. 

Voorganger ds Marga Vos-Wiegand 

 

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. 

https://vrijburg.us5.list-manage.com/track/click?u=f177a264847d7820ba11a4aa3&id=5374907880&e=68ea454c93

