
 

 

 

 

dienst zondag 

20 februari 2022 

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

 
             Thema:De splinter en de balk. 

                          
 

 

Voorganger: ds Anna Hoekstra. 

Lector: Jet van Koppen 

Organist:Jan Pieter Lanooy 
 

 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV. 



Orgelspel 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars 

 

Stilte 

                                                                                            

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  216: Dit is een morgen als ooit de eerste 

 

 

2.   Dauw op de aarde, zonlicht van 

boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en 

bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is 

goed. 

 

3.   Dag van mijn leven, licht voor 

mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden 

lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe 

schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

 

Inleiding op thema 

 

 

Lezing: Genesis 45:3-11;15 

 

 

 

 

 



Lied:919: Gij Die alle sterren houdt 

 

 

2. Want de lichten die wij zelf 

aan de hemel stelden, 

glinsterend in het zwart gewelf, 

sterren, ongetelde, – 

al hun glans / dooft nochtans, 

dan is heel ons leven 

door de nacht omgeven. 

 

3. God, is dan wat U verliet 

uit uw hand gevallen? 

Mist Gij onze wereld niet 

bij uw duizendtallen? 

Blijf niet ver, / doe één ster 

in de nacht ons gloren, 

of wij zijn verloren! 

 

 

2e Lezing: Lucas 6:27-42 

 

 



Lied 919:4 

(zie boven) 

 

4. Christus, stille vaste ster, 

o Gij licht der lichten, 

waarnaar wij van her en der 

onze schreden richten, – 

geef ons moed; / ’t is ons goed 

U te zien, getrouwe, 

uw hoog rijk te aanschouwen. 

 

Overdenking 

 

Stilte 

 

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

 



 

 

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. 

 

Voorbeden afgewisseld met acclamatie: 

 

                Eeuwige     God,   wij  bidden   u     ver-hoor ons 

 

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 Mark van Praagh 



 

 

 
.   collecten: Thema Gemeente en anderen 

 

.   eerste collecte: Stichting Exodus       

Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en 

gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de 

criminaliteit te stappen.  

Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen 

verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. 

Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van 

(ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt 

het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks 

te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis.  

Rekening NL 68 INGB 0004 324 414  t.n.v. Stichting Exodus Nederland 

Leiden 

 

 

.   tweede collecte: Diaconie.  De diaconie zet zich in voor de samenleving. 

Zij ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De 

diaconie ondersteunt ook projecten in Amsterdam en ver daar buiten.  

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

 

 

Voor digitaal collecteren, maken wij gebruik van 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). U kunt ook in 

uw internet applicatie naar vrijburg.nl/collecte1 en collecte 2, diaco-

nie o.v.v.1730 gaan. 

In de kerk kunt u bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bankpas.  

 

                                       
Eerste collecte                                                            Tweede collecte 

http://www.exodus.nl/okd
http://vrijburg.nl/collecte1


 

 

 

 

Muziek tijdens de collecten 

                                                                                              

 

 

                                                                                                 De gemeente gaat staan 

 

Slotlied: 838 O grote God die liefde zijt.  

 

 

 



 

 

2. Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

. 

 

3. Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 

 

4. Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 
 

 

Uitzending en zegen, 

de gemeente antwoordt met 

 

 

Orgelspel 

 

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

een expositie  van Mark van Praagh  in de Moddermanzaal bekijken. 



 

 

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

 

. Mededelingen: 

 

Zondag 27 februari kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 

Voorganger: ds Mpho Tutu 

 

 

Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt 

via de website onze nieuwsbrief aanvragen. Deze wordt wekelijks 

bijgewerkt. 

Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 

meepraten in onze LinkedIn groep. 

 

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

Jasper Dijkman ( 0641760555)  Mpho Tutu, pastor @Vrijburg .nl 

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, 

gevormd 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 roselaers@btinternet.com 

 

Naam…………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

E-mailadres:…………………………………………………… 

mailto:roselaers@btinternet.com

