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Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
 
Vrijburg laat Kathleen Ferrier voorgaan  
 
 

 
 
 
voorgangers:  Kathleen Ferrier en Joost Röselaers  
sopraan  Kaiyi Min    
organist:   Jan Pieter Lanooy 

Orde van de dienst 



 

 

 
. orgelspel J.S.Bach,”Dies sind die heiligen Zehn Gebot”  BWV 679 
 
. luiden van de klokken 
. stilte 
. aansteken van de kaars  
          
                                               de gemeente gaat staan 
 
.   lichtlied  . lied 296 Die de morgen ontbood   (voorzang , mannen, 
vrouwen =   gezongen door   Kaiyi)                                                                                                                                 

 
. 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 
 
. inleiding  
 
. lezing: Marcus 4: 30-32 
 
 
. lied 990 (de eersten worden de laatsten) 

 
 
 
 

2. O Heer, o eerstgeboren 
van allen uit de dood, 

Gij zoekt wat is verloren, 
Gij maakt het leven groot. 



 

 

 
3. Gij die als allerlaatste 
ter wereld wederkomt, 
Gij wijst ons onze plaatsen 
wanneer de strijd verstomt. 
 
4. Wie zelf zich hoog verheffen, 
die slaat zijn oordeel neer,            
 
 

5. Maar wie zich heeft gebogen 
voor wat Hij geboden heeft, 
die zal Hij ook verhogen 
zo waar Hij eeuwig leeft. 
 
6. De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon, 
wie slaaf was mag nu heersen, 
de vreemdeling wordt zoon. 
 

de bergen worden vereffend, 
de zee zwijgt voor de Heer. 
 
. overdenking 
 
. ‘Preghiera alle Madonna’ van Alphons Diepenbrock    (piano en zang) 
 

 
 
Tekst origineel: 

Ricordatevi, o pietossima Vergine Maria, 
che non si è inteso mai al mondo, 
che alcuno riccorrendo alla vostra intercessione, 
supplicando il vostro sussidio, 
implorando il patrocinio vostro, 
sia rimasto abbandonato. 

Animato da una tale confidenza, a voi, 
Vergine delle vergini, Madre, ricorro. 
A voi mi presento, e peccatore qual sono mi prostro. 
A voi mi presento, ai vostri piedi a dimandare pietà. 
Non vogliate, Madre del Verbo, disprezzare le mie voci, 
ma benigna ascoltatemi ed esauditemi. 

 

 

Nederlandse vertaling 



 

 

Liefdevolle maagd Maria,  
gedenk dat men nooit heeft gehoord,  
dat iemand die tot u zijn toevlucht nam,  
verlaten is geworden. 

Aangemoedigd door dit vertrouwen, kom ik tot u,  
o maagd der maagden 
Voor u sta ik, met mijn zonden en mijn zorgen. 
Voor u sta ik aan uw voeten, vragend om vergeving, 
Versmaad mijn gebeden niet, 
maar neem ze goedgunstig aan en wil mij verhoren. 
 
 

. 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 Vreemdelingen 
.   eerste collecte: IKV/PAX     
IKV Pax zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. 
Samen met mensen in conflictgebieden werken zij aan een vreedzame en 
democratische samenleving. Hierbij betrekken zij mensen in Nederland, die 
zich net als IKV Pax willen inzetten voor duurzame politieke oplossingen 
voor crisis- en oorlogssituaties. 
IKV Pax bundelt kennis, kracht en mensen voor dat ene doel: vrede nu! Men 
werkt in 25 landen o.a. in het Midden-Oosten, de Balkan, de Kaukasus, in 
Afrika, van Kasjmir tot Colombia.  
In Nederland zetten zij vrede en veiligheid op de maatschappelijke agenda. . 
Rekening: NL 03 TRIO 0390 515 000  t.n.v. Pax  te Utrecht    
 
. tweede collecte: De 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 
 

 
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 pagi-
na 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 witte zuil voor digitale giften staat bij de uitgang.  
 
  
.   mededelingen 
 
.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevrouw Ferrier 
 
 
 
 
 
 
. slotlied 416 (Ga met God)    
 

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


 

 

 
 
2. Ga met God en Hij zal met je 
zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3. Ga met God en Hij zal met je 
zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 
 



 

 

. orgelspel  J.S.Bach, Wir glauben all in einen Gott.   BWV 680 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
******************************************************** 
 
. Mededelingen:  
 
Zondag 26 september, gezamenlijke kerkdienst in de Thomaskerk, 10.30 uur.  
 
Zondag 3 oktober kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, Jasper Dijkman. 
 
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 christelijke geloofsgemeenschap, 
gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaam-
heid, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten 
die terugkomen in onze diensten, kringen, gespreksavonden en andere activi-
teiten. 


