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Lector: Carolien Morée 

 

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

www. kerkdienstgemist.nl 
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Orgelspel: Johann Sebastian Bach, Praeludium in C-dur BWV 545 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte 
          

De gemeente gaat staan 

 

Lichtlied:  Zo vriendelijk en veilig als het licht (NLB 221 vers 1)  

                  gezongen door  Conna, Polona en Joan. 

 

                        Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

         zo als een mantel om mij heen geslagen, 

         zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

         ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

         dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

         Wil mij behoeden en op handen dragen.  

 

Votum: 

voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige, 

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. 

 

Lied 207  De trouw en goedheid van de Heer  

1 

De trouw en goedheid van de Heer 

verschijnt ons elke morgen weer 

en blinkt en blijft als dauw zo fris, 

zolang het dag op aarde is. 

 

2 

O Christus, schone morgenster, 

wees met uw gunst ons hart niet ver; 

steek al uw lichten in ons aan, 

dan kan uw heil ons niet ontgaan. 

 



 

 

3 

Drijf uit, o licht, wat duister is, 

behoed ons hart voor ergernis, 

voor blindheid en voor schand' en 

schuld; 

houd niet uw glans voor ons ver-

huld, 

 

4 

opdat wij wand'len als bij dag 

en, kome wat er komen mag, 

staan vast in het geloof, o Heer, 

van U verlaten nimmermeer.

 

de gemeente gaat zitten 

 

Gebed 

 

Lied 657 Zolang wij ademhalen  

1 

Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

2 

Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

3 

Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

4 

Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest.

 

Lezing uit Numeri 22: 21-35  
 

Muzikaal intermezzo: Felix Mendelssohn-Bartholdy, Andante in D-dur 

(deel 1) 
 



 

 

Overdenking  

 

Stilte  

 

Lied 538 Een mens te zijn aarde  

1 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden 

die ’t ons heeft voorgedaan. 

 

2 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is komen uit het water 

en staan in de woestijn, 

geen god onder de goden, 

geen engel en geen dier, 

een levende, een dode, 

een mens in wind en vuur. 

 

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, afgesloten met stil gebed en het 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. 
 

Muzikaal intermezzo: Felix Mendelssohn Bartholdy, Andante in D-dur 

(deel 2) 



 

 

 

Mededelingen en collecten. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor 

Edwin ten Cate en Dirk de Vries 

 

 

Thema collecte: Vreemdelingen 

 

eerste collecte: Inloophuis Makom    

Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen 

een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er 

is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt 

Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid te 

(re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week worden deelgenomen 

aan de Kunstsuite. 

Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd. 

Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep Amster-

dam o.v.v. Makom 

 
 

Tweede collecte: Gemeente 

 

De collecteschalen staan bij de uitgang, evenals de witte zuil voor 

digitale giften. 

 

Tikkies 

Gebruik van Tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-code 

reader of tikkie-app (via playstore of appstore) 

 

Collecte 1                                                             Collecte 2 

                                      

 



 

 

 

Slotlied  767 De toekomst van de Heer is daar verzen 1,2,3 en 4 

1 

De toekomst van de Heer is daar 

en voor zijn voeten uit 

gaan vrede en rechtvaardigheid 

als bruidegom en bruid. 

 

2 

De trouw zal bloeien als een roos 

en zie, gerechtigheid 

zal uit de hemel moeiteloos 

neerdalen in de tijd. 

 

3 

Voorwaar, het heil is nu nabij, 

uw goedertierenheid. 

En vol verwachting zingen wij: 

God roept de vrede uit! 

 

4 

Sta op, o God, en maak het waar 

wat heel uw kerk bezingt: 

dat heel uw schepping weer ont-

waakt 

uit haar betovering.
 

Uitzending en zegen  
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach, Fuga in C-dur BWV 545 

 

 

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

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

 

 

Mededelingen:  

 

Zondag 20 september afscheidsdienst van Joep de Valk 

Voorganger: ds Joep de Valk. 

 

Zondag 27 september Oecumenische dienst in Vrijburg 

Voorganger: ds Joost Röselaers, Martine Lieber en André va n der Stoel 

 

De overdenking die is uitgesproken op 23 augustus door Mpho Tutu is ver-

taald door Conna Wardenaar. Hij is ter beschikking, en ligt bij de uitgang 

van de Kerkzaal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 LinkedIn groep. 

De voorgangers van Vrijburg zijn Japke van Malde (071-5142807), ds Joost 

Röselaers (06-55776713) en Lodewieke 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 gemeenschap zonder dogma’s, ge-

vormd 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 
jroselaers@vrijburg.nl 
 

Naam…………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

E-mailadres:…………………………………………………… 

mailto:jroselaers@vrijburg.nl

