
 
 
 
 
 
 
 

 
Dienst zondag 12 december 2021   
 

Elisabet en Zacharias 
 
 
 

 
Alexander Ivanov- De aartsengel Gabriël slaat Zacharias met stomheid 
 
 
 
 
Voorganger: ds  Joost Röselaers 
Lector: Liesjettie de Jong 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
M.m.v. Marjanka Sierevelt (zang) en Carine Blanken (altviool) 
 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via  
www.vrijburg.nl en via www.kerkdiensgemist.nl   

http://www.vrijburg.nl/
http://www.kerkdiensgemist.nl/
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Opening van de dienst  
 
Orgelspel  
Johann Sebastian Bach | Vom Himmel hoch da komm ich hin BWV 700 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  
 
Stilte 
 
De gemeente gaat staan 
Lied 444   
Nu daagt het in het oosten         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

3. Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten – 

begroeten ’t morgenrood. 

4 De zonne, voor wier stralen 

het nachtelijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, ’t eeuwig licht! 

 

5. Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 



 
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. 
 
De gemeente gaat zitten  
 
Gebed  
Gemeente gaat staan voor het lied  
 
Lied 489  
Komt ons in diepe nacht ter ore 
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Lezing  
Lucas 1: 25-45  
 
Orgelspel,  'Auch mit gedämpften schwachen Stimmen' uit 'Schwingt freudig 
euch empor' BWV 36, J.S. Bach 
 
Overdenking

Stilte  
 
Orgelspel, 'Öffne dich, mein ganzes Herze' uit 'Nun komm der heiden Hei-
land' BWV 61, J.S. Bach 
 
Voorbeden, stilte, Gezamenlijk gebeden 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 schuld,  
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 mevr. W.de Wit 
 
Collecten thema Stad en de naaste 

Eerste collecte: Stichting Jarige Job     

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op 

school vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het 

geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of 

zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen 

geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet 

trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting 

Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want 

ieder kind verdient een verjaardag!   
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Rekening: NL 26 RABO 0108 7482 27 Stichting Jarige Job 

 

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 
 
Tikkies 
 
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 (of vrijburg.nl/collectediaconie) gaan.  
In alle gevallen wordt u dan doorverwezen 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 gemeente gaat staan  
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Slotlied 463: 1-2-3-4  
Licht in onze ogen

)  

2. Als der mensen trooster 

roepen wij U aan: 

noem de namelozen 

met een nieuwe naam! 

 

3. Herder, wil behoeden, 

wie in ’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, 

licht dat stralen zal!

4. Herder, wil behoeden, 

wie in ’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, 

licht dat stralen zal! 
 

 
Uitzending en zegen 
de gemeente antwoordt met Amen  
 
Vervolg lied 463: 5  
 

5. Regen uw gerechtigheid 

en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt en 

vrede bloeien gaat! 
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Orgelspel  
Johann Sebastian Bach | In dulci jubilo BWV 729 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken 
 
Mededelingen 
Zondag 19 december 2021 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger, ds. A.Ochtman 
 
Zaterdag 18 dec. Om 14.30 uur, kerstsamenzang in de kerkzaal. 
 
Coronamaatregelen 
De kerkdiensten op vrijdagavond 24 dec. en zaterdagochtend 25 dec. 
worden digitaal uitgezonden via de site (dus de kerk is niet open)’ 
 
Voorgangers 
 
De voorgangers van Vrijburg zijn, ds. Joost Röselaers en Jasper Dijkman.  
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt 
u hen bellen of mailen.  
 

Contactgegevens  
 

ds. Joost Röselaers  
Mobiel nummer: 06-55776713 
e-mailadres: Jhroselaers@gmail.com  
 
 
Jasper Dijkman  
Mobiel nummer: 06-41760555 
e-mailadres: jasperdijkman@xs4all.nl  
 
of  
 

pastor@vrijburg.nl 
 
Algemeen 
 
Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap, 
gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. 
Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en ruimte 
voor ieders persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten 
die terugkomen in kerkdiensten, gespreksgroepen 
en overige activiteiten. 
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