
 

 

Dienst zondag 

10 oktober 2021 

  

 
 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 

 

Thema: eenheid en verscheidenheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorganger:  Jasper Dijkman  

lector:  Liesjettie de Jong – van Dooijeweert 

muzikanten: Joost Willemze, harp 

   Jan Pieter Lanooy, orgel 
 

 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www kerkTV. 



 

 

Orde van de dienst 

 

.   orgelspel  Johann Sebastian Bach, “Allein Gott in der Höh sei Ehr  “ 

    BWV677 

 

. luiden van de klokken 

 

. stilte 

 

. aansteken van de kaars  

          

          de gemeente gaat staan 

 

.   lichtlied  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 827         tekst: W. Barnard 

          mel: Geneve 551 

 

 
     

 

2. God onze toekomst, God is onze Vader, 

Hij is het licht voor onze dagen uit. 

De hele wereld leeft van zijn genade, 

Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.  

 

3. Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, 

dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 

om zo de toekomst tegemoet te leven 

wanneer de grote oogst te velde staat. 

 

4. Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 

kinderen van de dag die komen zal, 

als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 

roepend van recht en vrede overal! 

         

 



 

 

 

. eerste lezing Genesis 12:1-9 

 

muziek J.S. Bach, Sinfonia uit Gottes Zeit ist der allerbeste Zeit, BWV 106 

(harp solo) 

 

. tweede lezing  Galaten 3:23-29 

 

. overdenking  

 

muziek Gabriel Fauré, Impromptu, opus 86 (harp solo) 

 

. voorbeden, stilte, 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 de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid.   

Amen. 

 

.   collecten bij de uitgang, Thema Armoede 

 

.    eerste collecte: Stichting Jarige Job. 

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op 

school vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het 

geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of 

zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen 

geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet 

trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting 

Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want 

ieder kind verdient een verjaardag!   

Rekening: NL 26 RABO 0108 7482 27 Stichting Jarige Job 
 

 



 

 

.   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 bui-

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

 

 

U kunt de QR-code niet met uw eigen bank app lezen maar wel met een al-

gemene QR-code reader (bv Lens op Android of Camera op iPhone)  U kunt 

ook in uw internetapplicatie naar vrijburg.nl/collecte1 of vrijburg.nl/collecte-

diaconie) gaan, of direct met uw bankpas betalen bij de witte zuil.  

In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalverzoek pa-

gina van Vrijburg.  
 

                                
 

De witte zuil voor digitale giften staat bij de uitgang.  

 

 

.   mededelingen 

 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Mariette Hamaker 

 

 

 

 

De gemeente gaat staan 

 

 

 

 

https://www.vrijburg.nl/collecte1
http://vrijburg.nl/collectediaconie
http://vrijburg.nl/collectediaconie


 

 

. slotlied 816       tekst R.v.Loenen 

         mel: N.Hermanides 

 
 

2. Dat wij versteende zekerheden 

verlaten om op weg te gaan. 

Dat niet de greep van het verleden 

ons achterhaalt en stil doet staan. 

 

3. Omdat de huizen die wij bouw-

den 

geen onderkomen kunnen zijn. 

Omdat het bloedeloos vertrouwde 

ons achterdochtig maakt en klein. 

4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 

dat wij van elke dwang bevrijd 

naar onbekende plaatsen reizen. 

Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

 

. orgelspel  Johann Sebastian Bach “Allein Gott in der Höh sei Ehr.  

    BWV 677 

 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 

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

In de Moddermanzaal wordt een tentoonstelling van iconen van Nico 

Olofson geopend. 

 



 

 

. Mededelingen:  

 

Zondag 17 oktober kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger,  ds Tina Geels. (let op, die dag is er een Marathon o.a. in de 

omgeving van Vrijburg.) 

 

Donderdag 21 oktober is er weer de gebruikelijke lunch om 12.30 uur in de 

Mackenzie kamer. opgeven bij Nely Smits (06-12330121) of Nel Steeren-

berg (020- 6737383) 

 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 

volgen via kerkdienstgemist.nl 

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 Facebook groep. 

 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joost Röselaers (06-55776713) en  

Jasper Dijkman (06-41760555). 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, gevormd 

door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid, verant-

woordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugko-

men in onze diensten, kringen, gespreksavonden 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 

roselaers@btinternet.com  

 

Naam…………………………………………………………. 

 

Adres ………………………………………............................ 

 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

 

E-mailadres:…………………………………………………… 

mailto:roselaers@btinternet.com
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

