
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst zondag 14 augustus 2022 

 

Thema 

Geloven om te zingen of zingen om te geloven? 
bij LB 655 – Zing voor de Heer een nieuw gezang 

 
 

 
Les anges musiciens de la Vierge au buisson de roses (Martin Schongauer – rond 1473) 

afbeelding uit de Dominicaner kerk van Colmar 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Rienk Lanooy, Den Haag 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Lector: Gon Homburg 
 
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’ 

 

 

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 

 

Lied: LB 150a 'Geprezen zij God!’ 

 
2 
Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
3 
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 



 

 

4 
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 

Inleiding 

 

Lezingen: Nehemia 9,5b-6 en 9-17 en Kolossenzen 3,12-17 

 

Lied: LB 655 'Zing voor de Heer een nieuw gezang' 

2 
Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw ge-
zang! 

3 
Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis.

 
4 
De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 

 
5 
Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de 
Heer.



 

 

 

Overdenking 

 

Stilte  

 

Muziek 

 

Voorbeden 

 

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. 
 

 
 
Mededelingen en collecten 

 

De bloemen in deze dienst gaan naar mevr. Christa Zwager. 
 
 

Collectethema: Stad en de naaste 
 

 



 

 

Eerste collecte: Hospice het Veerhuis  
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te 
leven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen 
levensovertuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is 
afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun familie. 
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam 
 
 

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 niet met uw eigen bank-app lezen maar wel met een algemene 
QR-code reader (bv Lens op Android of Camera op iPhone). U kunt ook in 
uw internetapplicatie naar vrijburg.nl/collecte1 en vrijburg.nl/collectediaco-
nie gaan. In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalver-
zoekpagina van Vrijburg.  
In de kerk kunt u voorts bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bank-
pas 
 

    
 

 
 
 
De gemeente gaat staan 

 

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


 

 

Slotlied: LB 657, 1. 3 en 4 'Zolang wij ademhalen’ 

 

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.

 

Uitzending en zegen 

 

Orgelspel 

 

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



 

 

Mededelingen  

 

Zondag 21 augustus kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: ds Joost Röselaers 

Maandag 15 augustus Grachtenfestival in Vrijburg. Om 11.00 uur speelt het 

Nympheas Trombone Quartet. Kaarten te bestellen via grachtenfestival.nl 

============================================================= 

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 

 

mailto:Jhroselaers@gmail.com
mailto:pastor@vrijburg.nl
http://www.vrijburg.nl/

