
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dienst zondag 20 november 2022 
 

Herdenking van overledenen 

 
Herfst 

 

De blaren vallen, vallen als van ver, 

als welkten in de hemel verre tuinen; 

ze vallen met ontkennende gebaren. 

 

En in de nachten valt de zware aarde 

uit alle sterren in de eenzaamheid. 

 

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen. 

En kijk ik naar de andere: het is in alle. 

 

Maar Een is er. Hij vangt dit vallen 

oneindig teder in zijn handen op. 

 

 

Rainer Maria Rilke 

 



 

 

 

 

 
Voorganger: Joost Röselaers 

Organist: Jan Pieter Lanooy 

Cantorij o.l.v. Kaiyi Min 

 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  en 
via www.kerkdienstgemist.nl   

http://www.vrijburg.nl/


 

 

Opening van de dienst 
 
Orgelspel: Fantasie in c-moll BWV 537, Johann Sebastian Bach 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars en Stilte 
 
De gemeente gaat staan  
 
Lichtlied: 600, Licht ontloken aan het donker 

 

 

2 Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
4 Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 

3 Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
5 Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 



 

 

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 
 
De Cantorij zingt: Weggaan; tekst Rutger Kopland, muziek Kees Velthuis 
 
 Weggaan is iets anders  
 dan het huis uit sluipen, 
 zacht de deur dichttrekken 
 achter je bestaan en niet  
 terugkeren. Je blijft  
 iemand op wie wordt gewacht. 
 
 Weggaan kun je beschrijven als  
 een soort van blijven. Niemand  
 wacht want je bent er nog. 
 Niemand neemt afscheid  
 want je gaat niet weg. 
 
 
Lezing: Delen uit Job 2 en 17  
  



 

 

Lied: 753, 1-2-3-6, Er is een land van louter licht 
 

 
 
 

2 Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 
 
6 God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 

 
 

3 Men ziet het veld aan de overkant 
in groene luister staan, 
als Israël ’t beloofde land 
zag over de Jordaan. 
 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 

 
 
Overdenking 
 
De cantorij zingt: Albert de Klerk, Pater Noster 
 
Inleiding op de herdenking 
  



 

 

Lied: Heer, herinner u de namen; tekst M. Verdaasdonk, melodie  
H. Strategier 
 

 
 
 
Noemen van de overledenen van Vrijburg – 1  
 
2 Heer, herinner u hun luisterend 
wakker liggen in de nacht  
en hun roepen in het duister, 
de armzaligheid van hun kracht,  
en wil zeer aandachtig lezen 
in de rimpels van hun huid 
de verscheurdheid van hun wezen,  
en wis hunne zonden uit. 
 



 

 

Noemen van de overledenen van Vrijburg – 2  
 
1 Heer, herinner U de namen 
van hen, die gestorven zijn, 
en vergeet niet, dat zij kwamen 
langs de straten van de pijn, 
langs de wegen van het lijden, 
door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide 
Vaderhuis, hun toebereid. 
  
Namen van verloren dierbaren 
 
Gelegenheid om kaarsen aan te steken  
 
Tijdens het aansteken van de kaarsen zingt de Cantorij:  
 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft. 
 
Stilte 
 
Voorbeden 
 
Stil gebed, afgesloten met Onze Vader 
 
Mededelingen en collecten 
 
De bloemen in deze dienst gaan naar Ruth Viëtor 
  



 

 

Collectethema: Zieken 
 

Eerste collecte: Hospice het Veerhuis  

Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te le-
ven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen levens-
overtuiging 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 bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bankpas. 

    
 
De gemeente gaat staan 
 
  

http://vrijburg.nl/collecte1


 

 

Slotlied: 657, 1-4, Zolang wij ademhalen 

 

 

2 Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 

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 
 
De Cantorij zingt: May the roads rise; Iers volksliedje, zetting James E. 

Moore 

1 May the road rise to meet you. 
May the wind be always at your 
back. 
May the sun shine warm upon your 
face, 
the rains fall softly on your fields. 
 
Refr.: And until we meet again may 
God hold you in the palm of his 
hand. 

2 May the sun make your days 
bright, 
may the stars illuminate your nights 
May the flowers bloom along your 
path, 
your house stands firm against the 
storm 
Refr. 

 
 
Orgelspel:   Fantasie in c-moll BWV 562, Johann Sebastian Bach 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken 
  



 

 

  



 

 

Mededelingen  
 
Zondag 27 november doopdienst en kinderkerk in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: Joost Röselaers. 
 
Zondag 27 november 12.00-16.00 uur in Vrijburg lunch en middag voor 
(oud) vrijwilligers. Noteer de datum! 
 
Zondag 27 november 17.15 uur Evening prayer with rev. Mpho Tutu van 
Furth. 
 
 
 
 
 
============================================================= 
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Joost Röselaers, ds. Mpho Tutu van 
Furth en ds. Rachelle van Andel 
 
Contactgegevens 
ds. Joost Röselaers 
Mobiel nummer: 06-55776713 
jhroselaers@gmail.com  
 
Mpho Tutu van Furth, via 
pastor@vrijburg.nl 
 
ds. Rachelle van Andel 
rachellevanandel@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
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