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Orgelspel  
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  
 
Stilte 

                                                                                                    
de gemeente gaat staan 

 
Lichtlied:  Doe je licht aan                             
         tekst: Karel  Eykman                                 

          muziek: Erik Visser 

                                                                                                     
Licht dat wil ingaan 

tegen donkere nachten 
tegen duistere machten 
de morgen breekt aan. 

Laat het donker verdwijnen 
laat de aarde verschijnen 
maak dat het licht levend 

word zelf lichtgevend 
doe je licht aan. 

 
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 

 
 
Lied 45; 1, 3 EN 4 



 

 

                                                                                         
 
3.  Uw troon, o heer, staat bij uw rechtsgedingen 
onwankelbaar in alle wisselingen. 
Gij voert de scepter van uw majesteit 
als koningsstaf en staaft gerechtigheid. 
Uw liefde geldt het recht, uw haat het boze. 
Gij zijt de gesel van de goddeloze, 
dus heeft u boven allen God gewijd, 
o vorst, met olie die het hart verblijdt.. 
4. Gij gaat gehuld in geur van specerijen, 
waar gij verschijnt ontwaken speelse reien. 



 

 

Uw lof weerkaatst in zalen van ivoor, 
hoogwelgeboren vrouwen gaan u voor – 
en zie de koningin staat aan uw zijde, 
stralend als goud, verliefd op uw geleide... 
Luister, o dochter, luister en vergeet 
hoe gij van oorsprong en geboorte heet. 
 
Gebed 
 
Lied 1010 

 
2, Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 



 

 

de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

 
4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 
 
Inleiding  
 
Bijbellezing: Johannes 12: 1 -11 
 
Overdenking 
 
Stilte 
 
Muziek 
 
Voorbeden  
 
stil gebed, afgesloten met gezamenlijk 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 schulden  
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 worden gegeven aan Jantien Brouwers. 
 
.    collecten: Thema vreemdelingen 
 
.   eerste collecte: Stichting voor Vluchtelingen-Studenten U.A.F.    
Het UAF is opgericht nadat in 1948 de studentenopstand in Praag hard werd 
neergeslagen. Een groep van 50 Tsjechische studenten vluchtte naar Neder-
land. Op initiatief van de Nederlandse universiteiten kregen zij de kans om 
hun studie in Nederland te vervolgen. Dat was het begin van het Universitair 
Asiel Fonds. Veel vluchtelingen hebben al een studie afgerond in hun land 
van herkomst. Hun diploma’s worden hier echter niet erkend. Daarom is op-
nieuw studeren of bijscholen vaak noodzakelijk om een nieuw leven op te 
bouwen.  
Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en het 
vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. 
Het UAF ziet tegenwoordig dat het mbo voor veel vluchtelingen (middelbaar 
én hoogopgeleid) een kansrijke route is op weg naar werk. Daarom biedt het 
UAF sinds april 2017 een aantal diensten aan in het mbo voor de vluchtelin-
gen die in staat zijn op mbo-niveau 3 of 4 een diploma te behalen of op dat 
niveau uit te stromen naar werk. 
Rekening: NL 41 INGB 0000 0763 00 Stichting voor Vluchtelingen-Studen-
ten UAF 
 

. tweede collecte, diaconie. (St. Regenboog) 
 De diaconie zet zich in voor de samenleving. 
Zij ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De di-
aconie ondersteunt ook projecten in Amsterdam en ver daar buiten. 
Rekening: NL56 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 internet applicatie naar vrijburg.nl/collecte1 en/of vrijburg.nl/collecte di-
aconie  o.v.v.1730 gaan. 
In de kerk kunt u bij de witte zuil bij de uitgang betalen me uw bankpas. 
     Eerste collecte                                              Tweede collecte 

http://vrijburg.nl/collecte1


 

 

     
   

                                                                                    Gemeente gaat staan    
                                                                      
Slotlied 563: 1, 2 en 4 

 
 
 

2.  Heeft niet diezelfde geur 
als kind hem al omhuld? 



 

 

Een wolk van mirre heeft 
zijn kribbe rijk gevuld. 
Een wijze gaf het aan, 
sprak woordeloos van rouw 
als teken hoe Hij ooit 
zijn einde vinden zou. 
 
4 Het weten van zijn dood 

blijft mij mijn leven bij. 
Maar wie komt in mijn uur 
en zalft met liefde mij? 
Hij die van het begin 
tot aan het bittere end 
de koninklijke geur 
van pure mirre kent.

 
Uitzending en zegen,  
de gemeente antwoordt met: Amen  
 
Orgelspel bij verlaten van de dienst  
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
******************************************************** 
Mededelingen:  
Zondag 10 april 2022.Kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger Joost Röselaers. 
 
Klokken luiden en avondgebed  met ds. Mhpo Tutu van Furth, op woensdag-
avond: 6 en 13 april om 18.45 uur. Vredesgebed voor de oorlog in Oekraine. 
 
Het diaconiebestuur heeft besloten om de komende drie maanden het 
collecte geld dat voor de diaconie bestemd is te doneren via de Regen-
booggroep aan het Savoy hotel in de Pijp in Amsterdam. In dit hotel 
worden voornamelijk Oekraïense vrouwen en kinderen opgevangen.  
Met de coördinator van het Savoy Hotel - Kathleen Denkers - hebben we 
goed contact en is er regelmatig overleg waarin Vrijburg en de Diaconie 
de komende tijd kan ondersteunen.  
 
U kunt ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten in 
onze LinkedIn groep. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joost Röselaers (06-55776713) jhrose-
laers@vrijburg.nl en Jasper Dijkman. (0641760555) jasperdijk-
man@xs4all.nl   Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over 
Vrijburg, dan kunt u hen bellen of mailen. 
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