
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dienst zondag 21 augustus 2022 
 

Een verfijnd zwijgen 
 

 
 Ferdinand Bol, de engel verschijnt aan Elia 

 
 
Voorganger: Joost Röselaers  
Lector: Joan de Roos 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
 
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 en Stilte 
 
De gemeente gaat staan 
 
Lied ‘Daglicht gaat stralen’ van Sytze de Vries  
(op de melodie van Morning has broken, lied 216) 
 
1  Daglicht gaat stralen als nieuw geschapen, 

merels gaan zingen als nooit gehoord. 
Voor deze dingen moet ik U danken, 
want zij ontspringen uw eerste woord. 

 
2  Zoet is de regen hemels het zonlicht, 

fris ligt de dauw op het eerste groen. 
Dit is als Edens bloeiende tuinen, 
waar wij Gods schreden vinden als toen. 

 
3  lk vang het zonlicht en groet de morgen, 

breng aan de Maker mijn eerbewijs. 
Prijs, al wat ademt, iedere morgen 
als nieuwe schepping, als paradijs! 

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. 
 



 3 

Groet 
voorganger:  Vrede zij u. 
gemeente:  De wereld zij vrede. 
 
De gemeente gaat zitten  
 
Gebed  
 
Lied 326 ´Van ver van oudsher aangereikt´ 

 
 
2. Dit woord komt tot ons op de wind. 
 Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
 gehoor bij mensen, onderdak. 
 Dit woord, dat God van oudsher sprak. 
 
3. Dit woord blijft leven in een lied. 
 Waar mensen zingen sterft het niet, 
 als adem die de harten voedt, 
 als lente die ons bloeien doet. 
 
4. Dit lied dat onze nacht verstoort 
 wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
 Het breekt zich baan in morgenlicht, 
 een nieuwe dag, een vergezicht. 
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Inleiding 
 
Lezing: 1 Koningen 19: 1-15 
 
Lied 283  ‘In de veelheid van geluiden’ 
 

 
 
2. En van overal gekomen, 
 drinkend uit de ene bron, 
 bidden wij om nieuwe dromen, 
 richten wij ons naar de zon. 
 
3. Want wij mensen op de aarde 
 raken van het duister moe. 
 Als uw hart ons niet bewaarde 
 sliepen wij ten dode toe. 
 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
 in de voren van de tijd. 
 Vat ons samen in de stralen 
 van uw goedertierenheid. 
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Overdenking 
Verlangen is: wonen in deining.  
Geen thuishaven vinden in tijd. 
En wensen: een gesprek vol verfijning.  
Van dagelijkse uren met eeuwigheid. 
  
Het leven. Tot eenmaal door gister:  
het eenzaamste uur wordt omkaderd. 
Dat het eeuwige zwijgend benadert. 
 
Rainer Maria Rilke  
 
 
Orgelspel 
 
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 mw C. Schrauwen-de Kreuk 
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Collecte thema: Stad en de naaste 
 
Eerste collecte: Drugspastoraat Amsterdam   
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te be-
houden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en maatschap-
pelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door druggebrui-
kers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via inloopruim-
ten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met vrije in-
loop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost. Bezoekwerk in 
ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en gevangenissen. Speciale 
aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het drugspastoraat kunnen ook 
begrafenissen verzorgd worden voor hen die geheel alleen zijn.  Rekening: 
NL 36 INGB 000 366 6845 ; tnv St. Drugspastoraat A’dam 
 
Tweede collecte: onze Gemeente 
In het bijzonder voor het in stand houden van de kerkdiensten en voor ons 
kerkgebouw is uw bijdrage onmisbaar. 
Rekening: NL 51 INGB 0008 3745 67 tnv St. Vrijzinnig Centrum Vrijburg, 
o.v.v. 1720 
 
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/collectege-
meente gaan. In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Be-
taalverzoekpagina van Vrijburg.  
In de kerk kunt u bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bankpas. 
 

    

http://vrijburg.nl/collecte1
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De gemeente gaat staan  
 
Slotlied   419  ‘wonen overal nergens thuis’

 
Uitzending en zegen 
de gemeente antwoordt met Amen  
 
Orgelspel  
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar wat te drinken tijdens de finisage 
van de tentoonstelling van Bert Wouters in de Moddermanzaal.  
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Mededelingen 
 
Na de dienst van vandaag bent u van harte welkom in de Moddermanzaal 
voor de finisage van de tentoonstelling van Bert Wouters. 
 
Zondag 28 augustus gaat Mpho Tutu van Furth voor in de kerkdienst. 
 
 
Voorgangers 
 
De voorgangers van Vrijburg zijn, ds. Joost Röselaers en ds. Mpho Tutu van 
Furth. 
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan 
kunt u hen bellen of mailen.  
 
ds. Joost Röselaers  
06-55776713 / Jhroselaers@gmail.com  
 
ds.Mpho Tutu van Furth 
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 kerkdiensten, gespreksgroepen 
en overige activiteiten. 
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