
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dienst zondag 11 september 

 
 

Verzoenen, een kunst 
 
 

 

André Elbaz; de Urnen 

 
 
Voorganger: Dik Mook 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Fluit-ensemble: Ruth, Silke, Gabi en Kerstin 
Lector: Jet van Koppen 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl en 
via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Opening van de dienst 
 
Orgelspel 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars en Stilte 
 
De gemeente gaat staan  
 
Lichtlied: ‘Licht dat wil ingaan tegen donkere nachten’ 

 

 
 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 
 



Inleiding 
 
Lied 513, God heeft het eerste woord / Gott hat das erste Wort 

 

 



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. 
 

Jan Wit (1914-1980) 
 

Gott hat das erste Wort. 
Eh wir ins Leben kamen, 
rief er uns schon mit Namen. 
Sein Ruf wird noch gehört. 
 
Gott hat das letzte Wort. 
Mag unser Werk vergehen – 
Sein Bud bleibt doch bestehen, sein 
reich wird nicht zerstört 
 
Gott selbst macht den Beginn, 
und er steht auch am Ende. 
Sein Wort ist Weg und Wende, 
Ursprung und Ziel und Sinn. 

 
Jürgen Henkys, Übers. 

 
Gebed 
 
Lezing : Lucas 15, 11-32 ‘De verloren zoon’ 
 
Overdenking 
1 Kunst … Jan Pieter speelt ‘als Stockhausen’ 
2 Veranderen … Fluitensemble speelt Chaconne van Caspar Ferdinand 
Fischer 
3 Groeien … Fluitensemble speelt Klezmer, Birgt Shalom (Peace blessing) 
4 Wraak … muziek, Fluitensemble speelt Klezmer, Elohim Eli Ata (You are 
 my God)  
5 Verzoenen … Fluitensemble speelt Rigaudon van Caspar Ferdinand Fischer  
 
Stilte 
 
Muziek, Improvisatie 
 
Gebed, Stil gebed, afgesloten met 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. 

 
Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute,  
und vergib uns unsre Schuld,  
wie auch wir vergeben  
unseren Schuldigern.  
Und führe uns nicht in 
Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem 
Bösen.  
Denn dein ist das Reich  
und die Kraft und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit.  Amen

 
Lied 816 
 

 

 

 



 
2 Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 
 
4 Dat wat wij hebben ons niet gij-
zelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 
3 Omdat de huizen die wij bouwden 
geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 
 

 
Mededelingen en collecten 
 
De bloemen in deze dienst gaan naar Jan-Pieter de Lugt. 
 
Collectethema: 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.  
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd. 
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep Amsterdam 
o.v.v. Makom 
 
Tweede collecte: onze diaconie 
De diaconie zet zich in voor de samenleving. 
Zij ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De di-
aconie ondersteunt voorts projecten In Amsterdam en ver daarbuiten. 
Rekening: NL 56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 1730. 
 
Voor digitaal collecteren maken wij gebruik van een algemene QR-code. 
Deze kunt u met een algemene QR-code reader lezen (bv Lens op Android 



of Camera op iPhone). U kunt ook in uw internetapplicatie naar vrij-
burg.nl/collecte1 en vrijburg.nl/collectediaconie gaan. In alle gevallen wordt 
u dan doorverwezen naar de ING Betaalverzoekpagina van Vrijburg.  
In de kerk kunt u bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bankpas. 

    
 
De gemeente gaat staan 
 
Zegen, met lied 930 als bevestiging 

 

 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken en samen 
met onze Duitse gasten een kleine lunch te nuttigen. 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=PqS8hGsepSYJ7uQajiSpdWTNNof1C1vc


 

 

Mededelingen  
 
Zondag 18 september kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: Joost Röselaers 
Vrijburg laat voorgaan: Don Ceder 
Don Ceder is lid van de Tweede Kamer namens de ChristenUnie 
 
Zondag 18 september wordt na afloop van de dienst om 11:45 uur in de 
Moddermanzaal een nieuwe tentoonstelling geopend met werken van Pim 
Schilt. Te bezoeken op woens- of donderdagen, 9:30 - 16:00 uur.  
 
Donderdag 15 september Vrijburglunch. Opgeven bij Nely Smits, 
0612330121, of Nel Steerenberg, 02- 6737383 
============================================================= 
De voorgangers van Vrijburg zijn, ds. Joost Röselaers en ds. Mpho Tutu van 
Furth.  
 
 
Contactgegevens 
ds. Joost Röselaers 
Mobiel nummer: 06-55776713.  
Jhroselaers@gmail.com 
 
Mpho Tutu van Furth, via 
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 kerk-
diensten, gespreksgroepen en overige activiteiten. 
Voor de verschillende Nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden via onze web-
site: www.vrijburg.nl 
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