
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dienst zondag 25september 2022 
 

Thema: Aan Tafel! 
 

 
 

 
 
Voorganger: ds. Sara Dondorp 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Lector: Wiep Wegenwijs 
 
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: Piet Post, Com nu met sang (uit: 6 Valeriusliederen) 
 
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 
 



 

 

Gebed 
 
Lied 273: 1, 4 en 5, Loof God, die zegent al wat leeft 

 
 

4 Loof God, want Hij spreekt onze 
taal, 
Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 

5 Loof God, die ons aan tafel vraagt, 
loof bruid, uw Bruidegom. 
Ik loof U die mijn leven draagt, 
o lieve God, ik kom. 
 

 
Inleiding 
 
Eerste Lezing: Spreuken 9:1-9 (vertaling: Groot Nieuws) 
 
Tweede Lezing: I Korinthe 13 (versie Karel Eykman) 
 
Al kon ik nog zozeer  
in prachtige preken  
mijn redes afsteken 
en wist wijze woorden op ieder ge-
bied  
maar had de liefde niet 
dan was het toch meer  
wat trommelgekletter  

gezwets en geschetter 
had ik de liefde niet. 
 
Al blies ik trompet  
hoog van de toren  
al zong ik in koren 
de sterren van de hemel, het hoog-
ste lied  



 

 

maar had de liefde niet  
dan klonk het toch net  
als toeters en bellen. 
Ik had niets te vertellen   
had ik de liefde niet. 
 
Zonder liefde ben je nergens  
zonder jullie stel ik niets voor. 
Had ik jullie niet bij me  
 

dan ging ik er aan onderdoor. 
Want liefde is echt  
en liefde is aardig  
is open, oprecht  
en eerlijk, rechtvaardig. 
't Is liefde die ziet  
hoe opnieuw te beginnen  
die ieder verdriet 
ook de dood kan overwinnen. 

 
Lied 849: 1 en 3, Zoek de wegen van de wijsheid 

 
 

3 Zuster wijsheid, kom en help ons, 
voed wie nieuw geboren wordt. 
Zielsvriendin en liefste naaste, 
wek het heilig licht in ons. 
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, 
om de aarde en om God. 



 

 

 
Overdenking 
 
Stilte  
 
Muziek: Improvisatie over Lied 276,  'Zomaar een dak' 
 
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 mw. P. Woudsma. 
 
Collectethema: Vreemdelingen 
 
Eerste collecte: De Kruispost 
In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische 
en psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg 
geen hulp kunnen vinden. Kruispost geeft hulp aan onverzekerden, daklo-
zen en asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een donatie gevraagd en 
draagt zo naar vermogen bij in de onkosten.  
Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier 
wordt hulp gegeven die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenprak-
tijk, indien nodig aangevuld door maatschappelijk werk.      
Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370  t.n.v. Stichting Vrienden van Kruispost 
  



 

 

 
 
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 
 

    
 
  

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


 

 

 
De gemeente gaat staan 
 
Slotlied 791: 1, 5 en 6, Liefde, eenmaal uitgesproken 

 
 

 

5 Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 

6 Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
Uitzending en zegen 
 
Orgelspel: Piet Post: Com nu met sang (uit: 6 Valeriusliederen) 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken 
  



 

 

Mededelingen  
 
Vanmiddag 17:15 uur Evening Prayer Mpho Tutu . 
 
Zondag 2 oktober kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: Yko van der Goot 
 
Moddermanzaal: tentoonstelling werken Pim Schilt. 
Te bezoeken op woens- of donderdagen, 9:30 – 16:30 uur. 
Van tevoren graag bellen met bureau: 020-6714277. 
 
 
============================================================= 
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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