
 

Dienst zondag  

25 juli 2021 

 

 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 

 
 

Tekst, Dit ene weten wij en aan dit een 

           Houden we ons vast in de duistere uren: 

           er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren, 

           en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen. 
      Henriëtte Roland Holst- v.d.Schalk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Voorganger:ds. F.Kruyne 

Lector: Liesjettie de Jong  

Organist: Erik Visser  
 

 

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

via www.kerkdienstgemist.nl

http://www.vrijburg.nl/


 

Orgelspel  Johann Kaspar Ferdinand Fischer, Preludium en fuga in F 

 

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 

 

 



Lied 280 1.2.3.4.5. 

 
1.De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

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? 

 

 

 

4.Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 

5.Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

 

 

Gebed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lied 25B, met voorzang, refrein gezongen door gemeente of:  

 



 

Inleiding  

 

Bijbellezing: Marcus 11:15 – 19  

 

Lied: L 324: 1,2,3  

 

 
 

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 Johann Pachelbel, Fantasie in g 

 



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 Harmien Douw. 

 

.   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 San Juan de 

Flores,o.v.v. 1710 

 

. tweede collecte, Gemeente 

 - 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.  



In deze coronatijd wordt uw bijdrage voor de online kerkdiensten die uitge-

zonden worden nog meer op prijs gesteld   

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

We zijn recent overgestapt van Tikkies naar een algemene QR code. Deze 

kunt u niet met uw eigen bank app lezen maar wel met een algemene QR-

code reader (bv Lens op Android of Camera op iPhone) of zelfs de Tikkie 

QR-lezer. U kunt ook in uw internetapplicatie naar vrijburg.nl/collecte1 

en/of vrijburg.nl/collectegemeente gaan. In alle gevallen wordt u dan door-

verwezen 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. 

 

          

De witte zuil voor digitale giften staat bij de uitgang.  

                                                                                 Gemeente gaat staan    

                                                                             

Slotlied  23a    tekst Hein Stufkens.   

Ik weet ik word geleid. Die Leeft behoedt mij,voorziet mij dag na dag. 

Hij brengt mij als een herder naar de weide als ik naar voeding smacht. 

Bij dorst is hij mijn bron,mijn ziel tot zegen. Hij is mijn licht bij nacht. 

Wanneer in ben verdwaald wijst hij mij wegen Naar waar hij op mij wacht. 

 

Nooit wandel ik alleen. Die Leeft is naast mij,zelfs als ik hem niet  zie. 

Hij is de stem die uit de diepte opklinkt als mij de moed ontzinkt. 

En is mijn geest verward, mijn hart gebroken, 

Dan nog omringt hij mij. Wanneer ik klop doet hij met liefde open,  

Altijd staat hij mij bij. 

 

Zo welkom heet hij mij. Die leeft bereidt mij een feestmaal in zijn huis. 

Hij wast het stof van mijn vermoeide voeten, op adem kom ik thuis. 

ik eet het brood door hem aan mij gegeven, Ik drink zijn liefde in 

en word vervuld van hem die mij doet leven, mijn einde, mijn begin. 

https://www.vrijburg.nl/collecte1
https://www.vrijburg.nl/collectegemeente


 

 

Uitzending en zegen,  

de gemeente antwoordt met: Amen  

 

 

Orgelspel bij verlaten van de dienst  Jan Pietersz. Sweelinck, Psalm 23 

 

 

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

 

Mededelingen:  

Zondag 1 augustus 2021 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger ds J.Goud 

 

Coronamaatregelen Vrijburg: 

Ook voor de laatste preventie maatregelen tegen corona kunt u terecht op 

Vrijburg website zoals bijv. zittend koffie of thee te drinken.  Verder zijn er 

behalve de anderhalve meter afstand geen beperkingen meer. 

 

Op 16 september starten wij weer met de donderdag/lunch om half een. 

Opgeven bij Nely Smits (020-6735463) of administratie (020-6714277)  

 

U kunt  ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten 

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 dog-

ma’s, gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraag-

zaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uit-

gangspunten die terugkomen in onze diensten, kringen, avonden en andere 

activiteiten. 


