
 

Dienst zondag  

20 juni 2021 

 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 

         ‘Bless the Lady, my soul’ 
 

                     

 
 

 

Voorganger: Lodewieke Groeneveld 

Organist: Jan Pieter Lanooy  

Zang: Kaiyi Min, Polona Offerhaus, Cas Kemna, Joan de Roos,  
 

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 

de gemeente gaat staan                                                                                                     

 

Lichtlied ‘Doe je licht aan’  

 
 

 

Votum & Groet 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.  

       

                                                                           de gemeente gaat zitten 



Gebed 

 

Lied:  538 Een mens te zijn op aarde, 1, 2, 3 en 4  

 
 

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. 

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. 

 

 

Bijbellezing: Psalm 103: 1- 18 

 

Lied:  103 E, Bless the Lord, my soul (met voorzang) 

 

 

Cantorij:  Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 

Bless the Lord, my soul, who leads me into life.   

 

Vg 1: Hij vergeeft je alle schuld, 

Hij geneest al het leed dat je lijdt; 

je leven koopt Hij vrij van het graf, 

Hij omringt je met liefde en goedheid. 

 

Vg 2: De Heer is barmhartig en genadig, 

geduldig is Hij en groot is zijn liefde, 

Hij behandelt ons niet naar onze zonden, 

Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 

 

Vg 3: Zoals een moeder van haar kinderen houdt, 

zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden. 

Vg 4: De liefde van de Heer duurt eeuwig 

voor wie Hem aanbidden. 

 

Overdenking 

 

Muzikaal intermezzo 

 



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 

De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Martijn Roelandse. 

 

 

 

.   thema collecten: Armoede 

 

.   eerste collecte: de Kruispost      

In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische 

en psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg 

geen hulp kunnen vinden. Kruispost geeft hulp aan onverzekerden, daklozen 

en asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een donatie gevraagd en draagt zo 

naar vermogen bij in de onkosten.  

Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt 

hulp gegeven die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk, in-

dien nodig aangevuld door maatschappelijk werk.      

Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370  t.n.v. Stichting Vrienden van Kruis-

post. o.v.v.1710 

 

. tweede collecte: Diaconie  

De diaconie zet zich in voor de samenleving.  

De diaconie ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn geko-

men.     De diaconie ondersteunt ook projecten in Amsterdam en ver daar 

buiten.  

Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 1730 



De witte zuil voor digitale giften staat vandaag niet bij de uitgang.  

De bank heeft iets veranderd waardoor wij niet gratis van de tikkies gebruik 

kunnen maken. Hier wordt nu aan gewerkt aangezien wij van mening zijn 

dat geld voor goede doelen gratis door de bank verwerkt moet worden (geen 

strijkstok waar iets aan blijft hangen) zoals tot nu toe het geval was. 

    

                                                                                  de gemeente gaat staan                                                                            

 

Slotlied 423 Nu wij uiteengaan vragen wij God, 1, 2 en 3 
     

  
 

 

2, Voor wie ons lief zijn vragen wij     

God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij 

vrede: ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

3. Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

 



Uitzending en zegen 

  

Orgelspel bij verlaten van de dienst  

 

 

 

 

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

 

Mededelingen:  

Zondag 27 juni, 2021 om half elf, dienst in Vrijburg. Afsluiting van het sei-

zoen van de kinderkerk en afscheid van ds. Japke van Malde. 

voorganger ds. Japke van Malde 

 

De maandelijkse lunch op de derde donderdag van de maand gaat weer be-

ginnen op 16 september. Van tevoren opgeven bij het bureau tel:020-671 

422 77 (woe/do) of mail: info@Vrijburg.nl  

  

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. 

tel:020-671
mailto:info@Vrijburg.nl
mailto:info@vrijburg.nl
http://www.vrijburg.nl/


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

