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Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 
 

 

 

 

 

Thema; Het Adres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: Ds. C.M.Vos-Wiegand 

Organist: Jan Pieter Lanooy 

Zang: Carolien Moreé  
 

 

 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  en 

via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/


Orgelspel  

 

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: 

  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 

 

Inleiding  

  

Bijbellezing: Johannes 3: 1-14 

 



Zo was er een farizeeër, een van de joodse leiders, met de naam Nicodemus. 

Hij kwam in de nacht naar Jezus toe.   “Rabbi,”zei hij “wij weten dat u een 

leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand 

de wondertekenen doen die u verricht.” Jezus zei: “Waarachtig ik verzeker u: 

alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.””Hoe 

kan iemand geboren worden als hij al oud is?”vroeg Nicodemus. “Hij kan 

toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren wor-

den?”Jezus antwoordde: “Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het ko-

ninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 

Wat geboren is uit een mens is menselijk en wat geboren is uit de Geest is 

geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren 

moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar 

je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met 

iedereen die uit de Geest geboren is.” “Maar hoe kan dat?”vroeg Nicodemus. 

“Begrijpt u dat niet,”zei Jezus, ẗerwijl u een leraar van Israël bent? Waarach-

tig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen over wat 

we gezien hebben, maar jullie accepteren onze getuigenis niet.  Wanneer jul-

lie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me 

dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand op-

gestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemelis neergedaald: de 

Mensenzoon?” 

 

lied  824 

 

1.Vroeg ik mijn denken 

of God wel bestond – 

kreeg ik tot antwoord 

alleen een niet weten. 

 

2. Vroeg ik mijn voeten 

zo lang al op pad – 

wisten zij enkel 

van kuilen en stenen. 

 

3. Vroeg ik mijn handen: 

 

4.Vroeg ik mijn ogen, 

op wacht aan hun deur – 

wisten zij enkel: 

het licht is geweken. 

 

5. Vroeg ik mijn oren – 

eindelijk gehoor – 

weet ik verwonderd: 

daar is Hij, hoor: spreken. 

 

wat is er rondom – 

wisten zij enkel 

van grijpen in leegte. 

 



Lezing,  De verstrooide gemeente.  

               Thomas Tranströmer, uit “Paden”, 1973, Vertaling Bernlef. 
 

I  

Wij deden mee en lieten onze woning zien. 

De bezoeker dacht: jullie wonen goed. 

De achterbuurt ligt in jullie zelf besloten. 

 

II 

Binnen in de kerk: gewelven en pilaren 

wit als gips, als het gipsverband 

rond de gebroken arm van het geloof. 

 

III 

Binnen in de kerk de bedelnap 

die zich van de grond verheft en 

de kerkbanken langsgaat. 

 

IV 

Maar de kerkklokken moeten ondergronds. 

Ze hangen in de rioleringsbuizen. 

Ze luiden onder onze voetstappen. 

 

V  

De slaapwandelaar Nicodemus op weg  

naar het Adres. Wie heeft het adres? 

Geen idee. Maar het is daarheen dat wij gaan. 

 

lied  686 

 

1.De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 

 

 

 

2.Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 

Wie weet vanwaar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 

 
 



3. De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 

 

Overdenking 

 

Stilte 

 

Muziek  Nicolas de Gringny, Duo (Veni Creator) 
 

Voorbeden afgewisseld met acclamatie: 
 

                Eeuwige     God,   wij  bidden   u     verhoor ons 

 

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  Stad en de naaste 

 

.   eerste collecte: De Sluis       

De Sluis biedt praktische en diaconale hulp aan (ex-) gedetineerden en hun 

familie tijdens en na detentie in de gevangenis in Zaanstad. 

Er worden cursussen gegeven, er is een kledinguitgifte, er zijn Vader & Kind 

dagen.    Er is ondersteuning door een buddy en nazorg na de detentie  



Men biedt perspectief op de situatie van het gedetineerd zijn, men biedt een 

persoonsgerichte benadering. 

Rekening: NL 73 TRIO 0391 093 509 t.n.v. DSG De Sluis o.v.v.1710 

 

.   tweede collecte Gemeente 

    Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 o.v.v. 1720 

 

 De tweede collecte is bestemd voor onze gemeente. 

In het bijzonder voor het in standhouden van de kerkdiensten is uw bijdrage 

onmisbaar evenals voor het in standhouden van het kerkgebouw 

 

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 687. 

 

1.Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 

en heel het huis vervult 

waar knieën zijn gebogen, 

die doordringt in het hart, 

in de verborgen hof, 

en uitbreekt in een lied 

en opstijgt God ten lof. 

2. Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden, 

de vonk die overspringt 

op allen die geloven. 

Vuurvogel van de vloed, 

duif boven de Jordaan, 

versterk in ons de gloed, 

wakker het feestvuur aan. 

 



3.Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 

dat mededeelzaam is 

en kracht geeft en nieuw leven. 

Dus zeg en zing het voort, 

geef uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, 

dit voedsel voor elk land. 

 

                                 

Uitzending en zegen,  

 

Orgelspel bij het einde van de dienst. Nicolas de Grigny, Dialogue sur les 

Grands Jeux (Veni Creator) 

 

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

 

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!  

 

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

 

Mededelingen:  

Zondag 6 juni digitale kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: Ds. Joost Röselaers 

De volgende zondag: 13 juni beginnen onze kerkdiensten weer met 30 

mensen in de kerkzaal,( en de benodigde veiligheidsmaatregelen.)  U kunt 

zich hiervoor opgeven via de website:  www.Vrijburg.nl 

 

https://vrijburg.us5.list-manage.com/track/click?u=f177a264847d7820ba11a4aa3&id=7fbc59e584&e=68ea454c93
https://vrijburg.us5.list-manage.com/track/click?u=f177a264847d7820ba11a4aa3&id=5374907880&e=68ea454c93


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. 

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. 

 

 

 

 

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

