
Dienst zondag 24 april 2022

Thema ‘De Geest krijgen’

Voorganger: Jasper Dijkman 
Organist: Henk Verhoef
Lector: Joan de Roos

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

Lied NLB 216

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
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3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag

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

Lezing Genesis 2:4-8

Lezing Johannes 20:19-31
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Lied NLB 691

2. De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

3. In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
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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 Jantien de Vries en
Wim van der Meulen  

Collecten Thema Vreemdelingen

Eerste collecte:  Makom

Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en 
thuislozen een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een 
warme maaltijd. Er is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil 
mogelijk. Daarbij biedt Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht 
en geeft zo gelegenheid te (re-)socialiseren. Op Makom kan drie da-
gen per week worden deelgenomen aan de Kunstsuite. Vanuit de dia-
conie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.  

Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep 
Amsterdam o.v v. Makom
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Tweede collecte: Hotel Savoy

Het diaconiebestuur heeft besloten om de komende drie maanden het
collectegeld dat voor de diaconie bestemd is, te doneren via de Re-
genbooggroep aan het Savoy Hotel in de Pijp in Amsterdam. In dit 
hotel worden voornamelijk Oekraïense vrouwen en kinderen opge-
vangen. Met de coördinator van het Savoy Hotel, Kathleen Denkers, 
hebben we goed contact en er is regelmatig overleg waarin Vrijburg 
en de diaconie deze groep de komende tijd kan ondersteunen.

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 iP-
hone). U kunt ook in uw internet applicatie naar vrijburg.nl/collec-
te1 of vrijburg.nl/collectegemeente  o.v.v.1710 gaan en               vrij-
burg.nl/collectediaconie ovv 1730 gaan. In alle gevallen wordt u dan 
doorverwezen naar de ING Betaalverzoekpagina van Vrijburg. 

In de kerk kunt u bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bank-
pas.
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Slotlied NLB 634

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

De Gemeente antwoordt met Amen

Uitzending en zegen

Orgelspel

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

6



Mededelingen

Zondag 1 mei kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger: ds Van Aller

Voorgangers van Vrijburg: 
ds. Joost Röselaers, ds. Mpho Tutu van Furth en Jasper Dijkman. 

Contactgegevens 
ds. Joost Röselaers 
Mobiel nummer: 06-55776713
e-mailadres: Jhroselaers@gmail.com 

Mpho Tutu van Furth, via
pastor@vrijburg.nl 

Jasper Dijkman 
Mobiel nummer: 06-41760555
e-mailadres: jasperdijkman@xs4all.nl 

Algemeen
Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap, gevormd 
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.
Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor ie-
ders persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten die terugko-
men in kerkdiensten, gespreksgroepen en overige activiteiten.
Voor de verschillende Nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden via onze
website: www.vrijburg.nl
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