
 

Dienst zondag  
1 Augustus 2021 
 
 
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
 
 Thema: ‘Wij konden niet anders dan blij zijn’ 
  
 

 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Johan Goud 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Lector: Jet van Koppen 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  en 
via www.kerkdienstgemist.nl  



Orgelspel   
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  
 
Stilte         
             de gemeente gaat staan 

                                                                                                    
 
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.  

                                                              
         de gemeente gaat zitten 
 
Gebed 
 



Lied 280: 1,2,3 

 
 
2. Dit huis van hout en steen,  
dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 

3. dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 

 
Inleiding op thema en lezing van 2 Samuel 6: 15-22 
 
Lied 280: 6,7  (zie boven) 
 
6. Vervul ons met een nieuw ver-
staan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 

 
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 

 
 
 
Lezing van Jesaja 66: 10-14a 
 
Orgelspel  



Lezing van Lucas 15: 11-32  
 
Overdenking 
 
Stilte  
 
Muziek  
 
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 
De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor dhr. Jessurun 
. 
Thema collecten:  Stad en de naaste 
 
.   eerste collecte,  Stichting Bijzondere Noden Amsterdam  
Het fonds biedt financiële hulp aan inwoners van Amsterdam, die om welke 
redenen dan ook in een urgente noodsituatie terecht zijn gekomen, terwijl 
(wettelijke) voorliggende voorzieningen niet meer of niet voldoende be-
schikbaar zijn.  
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 16 november 2011 in verband met het 
75-jarig bestaan van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, is een initia-
tief gepresenteerd om te komen tot een ‘duurzaam pact voor noodhulp’ in 
Amsterdam. Een hecht laatste -sociaal- vangnet voor Amsterdammers door 
Amsterdammers, Amsterdamse organisaties en de Amsterdamse overheid.  
Rekening: NL 49 INGB 0000 2946 97  t.n.v. Fonds Bijzondere Noden Am-
sterdam o.v.v. 1710 



De tweede collecte: is bestemd voor de 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 bui-
ten.  
Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. C1730 
 
 
Tikkies (digitale collecten) 
Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-code 
reader of tikkie-app (bijv. lens op playstore of appstore) of Tikkie QR lezer. 
U kunt ook in uw internet applicatie naar vrijburg.nl/collecte1 en/of vrij-
burg.nl/collecte 2 gaan. In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de 
ING Betaalverzoek pagina van Vrijburg. Als u in de kerk bent kunt u ook de 
witte zuil bij de uitgang voor contactloos betalen met uw bankpas gebruiken. 
 
Eerste collecte St. bijz. noden 1710  Tweede collecte diaconie 1730 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slotlied 362: 1,2,3      de gemeente gaat staan 
 

 
 
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weg getild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
3. Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 



Uitzending en zegen,  
 
Orgelspel  
                    
 
******************************************************** 
 
Mededelingen:  
Zondag 8 augustus, (digitale) kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds. Ochtman. 
 
In de dienst van zondag 29 augustus nemen wij afscheid van Lodewieke 
Groeneveld. Als jeugdwerker zal zij tot eind december doorgaan in de kel-
der. 
 
De derde donderdag in september om 12.30 uur, (16 september) beginnen 
wij weer met de lunches. Graag opgeven van tevoren bij Nely Smits 
(0612330121) of Nel Steerenberg (020-6737383). 
 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl  U kunt 
via de website onze nieuwsbrief aanvragen. 
 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en mee-
praten in onze LinkedIn groep. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joost Röselaers (06-55776713) en Lo-
dewieke 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 geloofsgemeenschap zonder 
dogma’s, gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Ver-
draagzaamheid, 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:…………………………………………………… 
 


