
 

 

                                                                                                           

                                                  

 

 

 

Dienst zondag 21 maart 2022 

Thema Lijdenstijd                                                                                                                                                      

Voorganger: Jasper Dijkman 

Organist: Jan Pieter Lanooy 

Lector: Liesjettie de Jong 

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

via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/


 

 

Opening van de dienst 

Orgelspel   

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte 

 

                                                                           De gemeente gaat staan                                                                                                     

Lied  NLB 601, 1 
 

 
 



 

 

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 

 

Lied NLB 601, 2-3  (melodie, zie boven) 

2.  Licht, van mijn stad de 

stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend 

kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn 

ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

3.  Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die 

leeft. 

 

 

 

 

Inleiding 

 

Lezing Jesaja 53 

 

 

Lezing Lucas 13:1-9 

 

 

 



 

 

 

Lied NLB 561:1-5 

 

 

2. Hoe achtloos in ons midden 

wordt 

het kostbaar mensenbloed gestort 

en in het onbarmhartig licht 

het kruis des Heren opgericht. 

 

3.  De minsten van de mensen zijn 

daar uitgestrekt in angst en pijn. 

Tot aan het eind der wereld lijdt 

Christus in hun verlatenheid. 

 

4.   O liefde uit de eeuwigheid 

die met ons mens geworden zijt, 

wij bidden, laat ons niet alleen 

in al het duister om ons heen, 

 

 

5.   opdat ook wij o Heer U niet 

verlaten in uw diep verdriet 

maar bij U zijn in al de pijn 

waarmee de mensen mensen zijn. 

 

 

Overdenking 

 

Stilte  

 

Muziek  
 

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 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 zijn bestemd voor mevr. A.R.Venker- Nijenhuis  

Het thema van de collecten  Jongeren 

 

.   eerste collecte: Stichting Opkikker      

Stichting Opkikker biedt gezinnen met een ziek kind een onvergetelijke dag. 

Men ontzorgt hen een hele dag met een supergaaf activiteitenprogramma dat 

helemaal is toegesneden op hun specifieke gezinssituatie. Een Opkikkerdag. 

Via de sponsor Center Parcs heeft men een permanente locatie op De Eem-

hof, waar elk jaar zo’n 2.000 nieuwe gezinnen ontvangen worden. 

Rekening: NL44RABO0157182622 Stichting Opkikker in Almere 

 

.   tweede  collecte : Diaconie.  De diaconie zet zich in voor de samenleving. 

 Zij ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. 

 De diaconie 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. 

 

                                       
 

Slotlied  NLB 536 

 

 
 

 

 

 

 

http://vrijburg.nl/collecte1


 

 

 

2.  De schepping die voor ons gesloten was 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 

O zoon van David, wees met ons bewogen, 

het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 

3.  Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

4.  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 

Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 

Ons is een loflied in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 

Uitzending en zegen 

 

Orgelspel 
 

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

 

 

Mededelingen 

Zondag 27 maart 2022, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. Voorganger 

mevr. Madelief Brok. Afscheid van Brigitte Kristel (administratie). 

 

Donderdag 24 maart; om 12.30 uur tot 14.00 uur, Vrijburglunch. 

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

 

Voorgangers van Vrijburg zijn: 

Ds. Joost Röselaers,  tel: 06 55776713 e-mail: Jhroselaers@gmail.com 

Jasper Dijkman,         tel: 06 41760555 e-mail: jasperdijkman@xs4all.nl 

Mpho Tutu van Furth                             e-mail via pastor@vrijburg.nl  

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


 

 

  

 

Algemeen 

 

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap, gevormd door 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. 

Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders per-

soonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdien-

sten, gespreksgroepen en overige activiteiten. 

Voor de verschillende Nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden via onze web-

site: www.vrijburg.nl 


