
 

 
 

 
 
 
 

 
Dienst zondag 18 september 2022  

 

Vrijburg laat Don Ceder voorgaan  
 
 

 
 

Voorgangers: Don Ceder en Joost Röselaers  
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Lector: Joan de Roos 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via  
www.vrijburg.nl en via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/


 

Opening – Orgelspel: J.S. Bach, Praeludium in G groot, BWV 541/1 
 
Luiden van de klokken 

 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars en Stilte 
 
De gemeente gaat staan 
 
Lied 280: 1-2-3-4-5  

 

 
2 Dit huis van hout en steen, dat 
lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
4 Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar U vinden laat? 

 
3 dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
5 Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

 



 

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 
 
Lied 326: 1-2-3-4  

 

 
2 Dit woord komt tot ons op de wind 
Het zoekt een huis, een wijs. Het 
vindt 
gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher 
sprak. 

3 Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het 
niet, 
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 



 

4 Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 

Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht. 

 
Inleiding 
 
Lezing: Mattheus 11: 3-6  
 
Lied: 531  

 
 



 

2 Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘’k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor na deze’, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 

3 Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 

 
Overdenking 
 
Orgelspel: Edward Elgar, Nimrod (uit ‘Enigma Variaties’) 
 
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 Don Ceder en Jasper Dijkman  
  



 

Collectethema: Vreemdelingen 
 
Eerste collecte: IKV/PAX 
IKV Pax zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. Sa-
men met mensen in conflictgebieden werken zij aan een vreedzame en de-
mocratische 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: onze gemeente 
In het bijzonder voor het in stand houden van de kerkdiensten en voor ons 
kerkgebouw is uw bijdrage onmisbaar. 
Rekening: NL 51 INGB 0008 3745 67 t.n.v. St. Vrijzinnig Centrum Vrijburg, 
o.v.v. 1720 
 
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/collectege-
meente gaan. In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Be-
taalverzoekpagina van Vrijburg.  
In de kerk kunt u bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bankpas 

    



 

 
De gemeente gaat staan  
 
Slotlied: Guide me, O Thou great Redeemer 
 
Dit in het Verenigd Koninkrijk geliefde lied wordt gezongen op een onbe-
kende melodie, die door onze organist zal worden voorgespeeld. 
Voor de liefhebbers staat op het invoegblad de oorspronkelijke Welshe tekst 
met melodie. 
 
1 Guide me, O my great Redeemer, 
pilgrim through this barren land; 
I am weak, but you are mighty; 
hold me with your powerful hand. 
Bread of heaven, bread of heaven, 
feed me now and evermore, 
feed me now and evermore. 
 
2 Sla de rots en laat het stromen,  
Water dat mijn dorst geneest!  
Wijs in wolk en vuur mijn wegen  
door de nacht van angst en vrees.  
Levend water, levend water,  
dat mijn dorst voor altijd lest.  

dat mijn dorst voor altijd lest.  

3 Draag mij, als ik bang te moede  
aankom bij de doodsjordaan.  
Die de dood hebt overwonnen,  
breng ook mij naar Kanaän,  
waar ik zingend, waar ik zingend  
voor uw aangezicht zal staan,  
voor uw aangezicht zal staan. 

 
 
Uitzending en zegen 
de gemeente antwoordt met Amen  
 
 
Orgelspel: Jan Welmers, Partita 6 en 7 (uit ‘O grote Christus, eeuwig licht’) 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken 
  



 

Mededelingen  
 
Zondag 25 september kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds. Sara Dondorp. 
 
Zondag 25 september 17:15 uur Evening prayer Mpho Tutu. 
 
Zondag 18 september worden na afloop van de dienst om 11:45 uur koffie 
en drankjes in de Moddermanzaal geserveerd. Daar wordt dan een nieuwe 
tentoonstelling geopend met werken van Pim Schilt.  
Te bezoeken op woens- of donderdagen, 9:30 - 16:00 uur.  
Van tevoren graag bellen met bureau:020-6714277. 
 
Noteer: De intrededienst (met kinderkerk) van Rachelle van Andel op zon-
dag 9 oktober a.s. wordt ’s middags gehouden, om 15:00 uur. ’s Morgens is 
er geen dienst. 
============================================================= 
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 of pastor@vrijburg.nl 
 
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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