
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dienst zondag 13 februari 2022     
 

 
Vrijburg laat Yesim Candan voorgaan  
 
 
 

 
 
 
 
Voorgangers: Yesim Candan en Joost Röselaers  
Organist: Jan Pieter Lanooy 
M.m.v. Kaiyi Min, sopraan  
Lector: Gert van Drimmelen 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via  
www.vrijburg.nl en via www.kerkdiensgemist.nl   

http://www.vrijburg.nl/
http://www.kerkdiensgemist.nl/
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Opening van de dienst  
 
Orgelspel  
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  
 
Stilte 
 
De gemeente gaat staan

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. 
 
 
Lied 215: 1-2-3-7 (Ontwaak, o mens, de dag breekt aan)  
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2.  Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wond´ren, die geen oog ooit 

zag, 

een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 

een nieuwe kracht door ’s Geestes 

doop. 

 

3.  Al wat geliefd is en vertrouwd, 

 

 

7:  Maak in uw liefde ons, Heer, 

bereid 

voor licht en vrede in eeuwigheid! 

En dat ons leven iedere dag 

als ons gebed U loven mag. 

 het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 

met glans en heerlijkheid verguld, 

want het bestaat in Gods geduld. 
 
 
De gemeente gaat zitten  
 
Gebed  
 
Lied 283: 1-4-5 (in de veelheid van geluiden)  

 
 
 
4.  Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

5.  Die ons naam voor naam wilt 

noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 
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Inleiding 
 
Lezing: delen uit Galaten 5  
 
Kaiyi Min zingt: De zeven adviezen van Roemi (soefimeester 1207-1273) 
 
1. Word als stromend water in vrijgevendheid en hulpvaardigheid 
2. Word als de zon in compassie en mededogen 
3 Word als de nacht in het bedekken van andermans tekortkomingen 
4. Word als een overledene in woede en fanatisme 
5. Word als de aarde in bescheidenheid en nederigheid 
6. Word als de zee in verdraagzaamheid 
7. Toon jezelf zoals je bent of wees zoals je jezelf toont. 
 
 
Overdenking 
 
Kaiyi Min zingt: 'Ich will dir mein Herze schenken' uit de Matthäus Pas-
sion van J.S. Bach 
 
 
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 Yesim Candan.  
 
Collecten, Thema Gemeente en anderen 
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.   eerste collecte: Remonstrantse Broederschap                      

In onze samenwerkende gemeente wordt één keer per jaar gecollecteerd voor 

het landelijk werk van de Remonstrantse Broederschap. 

Rekening: NL 39 INGB 0000 140 938. Remonstrantse Broederschap, 

Utrecht. 

 

.  tweede collecte - is bestemd voor onze gemeente.  

In het bijzonder voor het in standhouden van de kerkdiensten is uw bijdrage 

onmisbaar evenals voor het in standhouden van het kerkgebouw.  

In deze coronatijd wordt uw bijdrage voor de online kerkdiensten die uitge-

zonden worden nog meer op prijs gesteld   

 Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 o.v.v.1720 
 

                                                           
     eerste collecte 

 

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  o.v.v. 1710 en  collecte  

geemeente, o.v.v.1720 gaan. 

In de kerk kunt u bij de witte zuil bij de uitgang betalen me uw bankpas. 

 
 
 
De gemeente gaat staan  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vrijburg.nl/collecte1
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Slotlied 791 : 1-2-5-6 (Liefde eenmaal uitgesproken)  
 

 
 

2.  Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

 

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 
de gemeente antwoordt met Amen  
 
 

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

 

Zondag 20 februari kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger:ds Anna Hoekstra 

 

 Donderdag 17 februari om 12.30 uur, de maandelijkse lunch gaat door!     

Opgeven bij Nely Smits (06-12330121) of Nel Steerenberg (020-6737383) 

 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 

volgen via kerkdienstgemist.nl 

Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt 

via de website onze nieuwsbrief aanvragen. 

Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en mee-

praten in onze LinkedIn groep. 
 
Voorgangers in Vrijburg zijn: 
 
ds. Joost Röselaers  
Mobiel nummer: 06-55776713 
e-mailadres: Jhroselaers@gmail.com  
 
 
Jasper Dijkman  
Mobiel nummer: 06-41760555 
e-mailadres: jasperdijkman@xs4all.nl  
 
ds. Mpho Tutu van Furth 
 

Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan 

kunt u hen bellen. 

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 kerkdiensten, gespreksgroepen 
en overige activiteiten. 

mailto:Jhroselaers@gmail.com
mailto:jasperdijkman@xs4all.nl

