
 

 

Dienst zondag  

  

6-2-2022 
 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protes-

tanten 

 

Thema: Een echte held? 
 

 

 
 



 

 

voorgangers:  Dik Mook en Jasper Dijkman  

lector:  Aukje Janse 

pianist:   Daan Mulder 

kinderkerk: Elianne Roelandse, Elske de Boer,  

   Annemieke van der Veen.   

 

Orde van de dienst 

 

.   pianospel  Jean-Philippe Rameau, Le Rappel des Oiseaux 

 

. 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 

                           

.  openingslied 1000 

 



 

 

2.  Wij zagen mensen teer en fier, 

bloeien in steenwoestijnen. 

Wij zagen hoe de schepping nieuw 

gloort in vrede zonder einde. 

Refrein: Komt Hij terug op onze 

weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

 

 

3.  Wij zagen lammen op het feest, 

dansend en opgetogen. 

Wij zagen hoe de hoop weer leeft 

in de uitgedoofde ogen. 

Refrein: Komt Hij terug op onze 

weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

 

 

4.  Wij zagen rijken diep ontdaan, 

konden zichzelf niet geven. 

Wij zagen armen binnengaan 

in een huis vol licht en leven. 

Refrein; Komt Hij terug op onze 

weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

 

 

5.  Wij zagen God verloren staan, 

zullen zijn kinderen komen? 

Wij zagen Gods hart opengaan: 

levend water, rijke stromen. 

Refrein: Komt Hij terug op onze 

weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

 

 

.  verhaal voor de kinderen Mijn Held 

 

.  lied Wie gaat er mee? 

 

Wie gaat er mee, wie gaat er mee? 

Dwars door woestijnen heen en recht door zee,  

Waar geen velden en geen wegen zijn 

Maar een leven in de gloria, victoria! 

 

 

                                                  de kinderen gaan naar hun eigen dienst 

 

. inleiding bij het thema 

 

. lezing Rechters 13: 1-7; 24-25 

. lied 695 



 

 

 
 

2.  Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 

 

3.  Wees ook de Geest die mij aan-

vuurt 

en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 

 

4. Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

 

5.  Heer, raak ons aan met uw 

adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 

. overdenking 

 

.   pianospel  Robert Schumann, twee delen uit Kinderszenen   (op. 15):                

Kind im Einschlummern & Der Dichter spricht 
 

 

. 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. 

 

.   mededelingen 

 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor …..? 

 

.   aandacht voor de collecten, Thema Gemeente en anderen 

 

.   eerste collecte: Vereniging Vrijzinnige Protestanten    

In onze samenwerkende gemeente wordt één keer per jaar voor het landelijk 

werk van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten gecollecteerd. 

Rekening: NL 39 INGB 0000 5078 89. Landelijke VVP Utrecht o.v.v.1710 
      

. tweede collecte: is bestemd voor onze diaconie 

De diaconie zet zich in voor de samenleving. 

Zij ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De di-

aconie ondersteunt ook projecten in Amsterdam en ver daar buiten. 

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

 

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/collecte 2diaconie) gaan.  

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

gina van Vrijburg. Als u in de kerk bent kunt u ook bij de witte zuil bij de 

uitgang  uw gift deponeren.         

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


 

 

 

                                                             

                                                                               De gemeente gaat staan 

 

slotlied 423 

 
 

 

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! 

 

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! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 



 

 

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

 

.   pianospel Johannes Brahms, Walzer no. 15 (op. 39) 
 

 

 

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

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

 

. Mededelingen:  

 

Zondag 13 februari 2022, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger, Joost Röselaers, hij laat Yesim Candan voorgaan. 

 

Donderdag 17 februari om 12.30 uur: maandelijkse lunch. Opgeven bij Nely 

Smits (06-12330121) of Nel Steerenberg (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. 


