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Orgelspel  Dietrich Buxtehude. Canzonetta in e moll. 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  
 
Stilte 

                                                                                                     
 
Lichtlied:  Doe je licht aan                                                      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: 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan God, 
 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 
 
Groet:   
 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede.  

                                                              
 
 
 
 
 
 
Lied  NLB 612 Wij komen als geroepen                                   tekst:S.de Vries 



                                     mel: H.Schütz 

1, Wij komen als geroepen 
en aan het licht gebracht. 
Het leven te begroeten 
heeft God ons toegedacht. 
Wij komen als geroepen, 
getekend met een naam, 
van ongeweten toekomst 
de mede-erfgenaam. 
 

2. Geroepen om te leven, 
gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij. 

3. Getekend voor ons leven 
als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op adem 
en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen naam! 
 
Gebed 
 
Inleiding op thema  
Een kleine twee jaar geleden begon het schrijfproject voor de bundel Mijn 
held en ik die begin 2020 uitkwam. U hebt er vast over gehoord, over gele-
zen of ook al in gelezen. Het leek mij een uitdaging om er aan mee te wer-
ken. En ik wist ook snel welk verhaal ik zou kiezen, nl. het roepingsverhaal 
van de profeet Ezechiël. Ik had dit onthouden uit een bundeltje van oud-col-
lega Geertrui Westerouen van Meeteren. Zij schreef o.a.: : Ezechiël vernam 
Gods woorden van Hemzelf. Aanvankelijk tot zijn verbijstering. Want toen de 
hemel openging en hij mocht zien… God in al zijn majesteit…! viel hij plat 
voorover op de grond. Maar toen klonk er een stem die hem zei: Mensen-
kind, sta op, want ik wil met je spreken! En waarachtig, zo vertelt ons Eze-
chiël, het was alsof een geest in mij voer, die mij kracht gaf om op te staan. 
Kennelijk wil God in de eerste plaats en is het zijn eerste werk: mensen-
kinderen uit welke verplettering ook, weer op hun voeten te krijgen, mensen 
tot opstaan brengen! Dit opstaan en in beweging komen zal vanmorgen de 
leidraad zijn. We horen nu het roepingsverhaal van Jezus’ leerlingen uit 
Marcus 1 
 
Lezing  Marcus 1: 16 t/m 23 
 



Lied   NLB 324  Wat vrolijk over u geschreven staat 
                                                                                                                            tekst H.Oosterhuis 
                                                                                                                            mel: A.Oomen                

1. Wat vrolijk over U geschreven staat: 
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft, 
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 
de adembron die ons te drinken geeft – 

 
2. Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
‘redden wat verloren is’, dat woord, 
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond – 

 
3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

 
 

Overdenking 
 
Stilte  
 
Muziek Albert de Klerk, Inventie voor orgel (allegretto)  
 

Voorbeden  
              
stil gebed, afgesloten met 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: Europa en de wereld 
.   eerste collecte : Amigos de San Juan de Flores    
Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het 



dorpje San Juan de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door 
middel van kleinschalige en concrete projecten. Deze projecten worden met 
relatief eenvoudige en weinig middelen gerealiseerd. Daarbij ligt de focus op 
onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de bewoners hierdoor in staat 
worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.  
Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare 
school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast 
worden er naaicursussen voor vrouwen georganiseerd en worden er micro-
kredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten van een 
bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een bedrijfje 
op zetten en daarmee de inkomsten verhogen.  
Rekening NL 04 INGB 0004 547 502 t.n.v. Amigos de Juan de Flores 
 

 
.   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 NLB 974: 1, 2 en 5   Maak ons uw liefde, God, tot opmaat 
  
1.Maak ons uw liefde, God, 
tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om 
haar zingend door te geven. 

De wereld zegt ons niet 
de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe 
ons uw beleid verstaan.  
 



2.Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 

En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 

 
5.God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 
                                 

Uitzending en zegen  
 
Orgelspel Johann Sebastian Bach. Wir glauben all in einen Gott. BWV 680 
 
Om 11.30 uur kunt u online gezamenlijk koffie drinken. Link: 
https://meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienst. 
 
******************************************************** 
 
Mededelingen:  
Zondag 31 januari 2021, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds. Joost Röselaers. (Digitaal.) 
 
 
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: 

https://meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienst
mailto:info@vrijburg.nl
http://www.vrijburg.nl/


Ook voor de laatste preventie maatregelen tegen corona kunt u terecht op 
Vrijburg website zoals o.a. geen aanmelding  meer voor de kerkdiensten. 
 
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:…………………………………………………… 
 

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

