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Remonstranten 
en 
Vrijzinnige Protestanten 

 
Thema: Wijsheid 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

voorganger:  Jasper Dijkman 

lector:  Jet van Koppen 
orgel/piano:  Jan Pieter Lanooy 

viool:  Merel Vercammen 



 

 

zang:  Jan, Katinka, Wim, Gloria Jeanne en Erik 
 

Orde van de dienst 

 

. orgelspel: Johannes Brahms: Es ist ein Ros entsprungen 
opus 122 nr 8 

 

. luiden van de klokken 

 

. stilte 
 

. aansteken van de kaars  

          

. openingslied  

 
513:1 God heeft het eerste woord. 

 
 

2. 

God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord. 



 

 

 
 

 

3  

God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 

 

4. 
God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 
 

. bemoediging en openingsgebed 

 

. Piano- en vioolspel: Johann Sebastian Bach: Das alte 

Jahr vergangen ist BWV 614 (arrangement viool en piano) 

 
. eerste lezing Spreuken 9:1-12 

 

. tweede lezing  Lucas 2:40-52 

 
. muziek: improvisatie  

 

. overdenking 

 

. muziek: improvisatie 
 

. 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, Thema Europa en de wereld 

 

• eerste collecte: 
Stichting Stiefkinderen van Moeder India  

Karm Marg is een kinderhuis nabij New Delhi dat 22 jaar 

bestaat uit een initiatief van een reiziger uit Holland samen 

met een Indiase hulpverleenster. Zij trokken zich het lot aan 

van straatkinderen uit de laagste kaste die rondom het 
station van Delhi zwerven. Er is geen overheidszorg voor hen 

en kansen voor een betere toekomst zijn dan uitgesloten. 

Alle 60 kinderen die zijn opgevangen in het tehuis krijgen bij 

hen passende scholing en training w.o. de Engelse taal en  
internet. Er is veel creatieve vorming. De kinderen ervaren 

Karm Marg als de vervanging van een ouderlijk huis. Hun 

kansen na vertrek worden door onderwijs en zorg sterk 

verbeterd. Soms zelfs tot student aan de universiteit. 

De leiding van het huis bestaat uit een team van 5 Indiase 
vrouwen. Het maken van tassen, portefeuilles en briefpapier 

uit weggegooide en afvalmaterialen samen met vrouwen uit 

het dorp levert Karm Marg de helft van het benodigde 

inkomen op. 
Rekening: NL12 INGB 0008 038 194 t.n.v. St. Stiefkinderen 

van Moeder India 

 

• tweede collecte: 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 uitgezonden 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 vrijburg.nl/collectegemeente gaan.  

In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de  

ING Betaalverzoek pagina van Vrijburg. 

                                

 
 

. slotlied De wijsheid van vóór alle tijden 

 

846:1 De wijsheid van vóór alle tijden 

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


 

 

 
 

 

5 
De opperste wijsheid, de vrouwe 

die hoog is, edel en rein 

heeft hier haar paleis laten bouwen 

en open hof zal het zijn. 
O kom tot de zeven pilaren, 

eenvoudigen, dolende scharen, 

breek brood, drink bloedrode wijn. 

 

6 
Ja, hier is het leven te winnen 

dat opweegt tegen de dood, 

de dienst van de hemelse minne 

die God van oudsher gebood, 



 

 

de stralende vrouwe, de schone, 
de wijsheid die bij u wil wonen 

en zelf aan tafel u noodt. 

 

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

 

. orgelspel: Johann Sebastian Bach: Lobt Gott ihr Christen 

allzugleich BWV 604  

 
Na de dienst is er gelegenheid via de volgende link met 

elkaar koffie of thee te drinken en na te praten. 

 

Na afloop drinken we digitaal koffie met elkaar via Zoom. 

Het is heel eenvoudig in de omgang, u hoeft slechts op 

de knop hieronder te drukken en wij verschijnen in beeld! 
Wellicht dat u nog om een wachtwoord wordt gevraagd, 

dat vindt u hieronder. 

 

Meeting ID: 824 9781 3072 

Passcode (wachtwoord): 933503 

Klik zondag hier om naar de digitale koffie 
na de dienst te gaan 

 

 
https://us02web.zoom.us/j/82497813072?pwd=UlM1OEM2ZWE1T3YydG1Bc3Rya01Bdz09 

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

 

. Mededelingen:  

 
Zondag 9 januari kerkdienst vanuit Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: ds Tina Geels 

 

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

https://vrijburg.us5.list-manage.com/track/click?u=f177a264847d7820ba11a4aa3&id=bce2b9d0fd&e=7868a1eb57
https://vrijburg.us5.list-manage.com/track/click?u=f177a264847d7820ba11a4aa3&id=bce2b9d0fd&e=7868a1eb57


 

 

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 meepraten 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, 

verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze 
uitgangspunten die terugkomen in onze diensten, kringen, 

gespreksavonden en andere activiteiten. 


