
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dienst zondag 30 januari 2022    
 

 
Intrededienst Mpho Tutu- van Furth 
 
 
 

 
 
 
 
Voorgangers: Mpho Tutu en Joost Röselaers 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Leden van de Cantorij van Vrijburg o.l.v. Kaiyi Min  
 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via  
www.vrijburg.nl en via www.kerkdienstgemist.nl   

http://www.vrijburg.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Opening van de dienst  
 
Orgelspel,  Johann Sebastian Bach | Praeludium in Es groot BWV 552 
 

Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  
 
Stilte 
 
De gemeente gaat staan 
 
Lied 600: 1 (gezongen door Kaiyi Min)   Licht ontloken  aan het donker.

 
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 280: 1-2-3-7 (De vreugde voert ons naar dit huis)  
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2.  Dit huis van hout en steen, dat 
lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 

3.  Dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 

 
7,  Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
De gemeente gaat zitten  
 
Gebed  
 
Bevestiging van Mpho Tutu van Furth als predikant van Vrijburg   
 
Lied: Geprezen zij God (150-A)  

 
 
 
1  O praise ye the Lord! Praise him upon earth, 
in tuneful accord, ye sons of new birth; 
praise him who hath brought you his grace from above, 
praise him who hath taught you to sing of his love.  
 
3.  Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
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nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
O praise ye the Lord! Thanksgiving and song 
to him be outpoured all ages along: 
for love in creation, for heaven restored, 
for grace of salvation, O praise ye the Lord!  
 
 
Lezing: Jeremia 1: 4-10  
 
De cantorij zingt: Wir danken dir, Herr Gott, himmlischer vater (Hein-
rich Schütz)  
 
Overdenking 
 
Aria ‘Oh! Had I jubal’s lyre’ van George Frideric Händel (door Kaiyi 
Min)  
 
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 Mpho en Marceline Tutu van 

Furth 
 
 
Collecten thema Thema Europa en de wereld  



 5 

 
.   eerste collecte : Stichting Stiefkinderen van Moeder India   
Karm Marg is een kinderhuis nabij New Delhi dat 22 jaar bestaat uit een ini-
tiatief van een reiziger uit Holland samen met een Indiase hulpverleenster. 
Zij trokken zich het lot aan van straatkinderen uit de laagste kaste die 
rondom het station van Delhi zwerven. Er is geen overheidszorg voor hen en 
kansen voor een betere toekomst zijn dan uitgesloten.  Alle 60 kinderen die 
zijn opgevangen in het tehuis krijgen bij hen passende scholing en training 
w.o. de Engelse taal en internet. Er is veel creatieve vorming. De kinderen 
ervaren Karm Marg als de vervanging van een ouderlijk huis. Hun kansen na 
vertrek worden door onderwijs en zorg sterk verbeterd. Soms zelfs tot stu-
dent aan de universiteit. De leiding van het huis bestaat uit een team van 5 
Indiase vrouwen. Het maken van tassen, portefeuilles en briefpapier uit weg-
gegooide en afvalmaterialen samen met vrouwen uit het dorp levert Karm 
Marg de helft van het benodigde inkomen op. Rekening: NL12 INGB 0008 
038 194 t.n.v. St. Stiefkinderen van Moeder India o.v.v.1710 

.   tweede collecte:Gemeente. De tweede collecte - is bestemd voor onze ge-

meente. 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 
 
Aangezien we voor collectes niet meer gratis van de tikkies gebruik kunnen 
maken, zijn we overgestapt naar 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 appli-
catie naar vrijburg.nl/collecte1 en/of vrijburg.nl/collecte2 gaan. Als u in de 
kerk bent kunt u ook de witte zuil bij de uitgang voor contactloos betalen 
met uw bankpas gebruiken. 

                                                                                                                               
     Collecte 1                                                                       Collecte 2 

 
De gemeente gaat staan  

http://vrijburg.nl/collecte1
http://vrijburg.nl/collecte2
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Slotlied Lied (Guide me oh thou great Redeemer) (in English & Dutch)) 

Guide me, O my great Redeemer, 
pilgrim through this barren land; 
I am weak, but you are mighty; 
hold me with your powerful hand. 
Bread of heaven, bread of heaven, 
feed me now and evermore, 
feed me now and evermore. 
 
Sla de rots en laat het stromen,  
Water dat mijn dorst geneest!  
Wijs in wolk en vuur mijn wegen  
Door de nacht van angst en vrees.  
Levend water, Levend water,  
dat mijn dorst voor altijd lest.  

dat mijn dorst voor altijd lest.  
 
Draag mij, als ik bang te moede  
aankom bij de doodsjordaan.  
Die de dood hebt overwonnen,  
breng ook mij naar Kanaän,  
waar ik zingend, waar ik zingend  
voor uw aangezicht zal staan,  
voor uw aangezicht zal staan. 
 
 
Uitzending en zegen 
de gemeente antwoordt met Amen  
 
De Cantorij zingt: ‘The Lord bless you and keep you’ (J. Rutter)  
 

 
Orgelspel,  Felix Mendelssohn-Bartholdy | Allegro maestoso e vivace 
(Sonate 2) 
 
 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken op corona-
afstand. 
 
******************************************************************************* 
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Mededelingen 
Zondag 6 februari 2022, Kerkdienst met kinderkerk om 10.30 uur in Vrijburg. 
Voorgangers, Dik Mook en Jasper Dijkman. 
 
 
De voorgangers van Vrijburg zijn, ds. Joost Röselaers en Jasper Dijkman.  
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt 
u hen bellen of mailen.  
 

Contactgegevens  
 

ds. Joost Röselaers  
Mobiel nummer: 06-55776713 
e-mailadres: Jhroselaers@gmail.com  
 
 
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 ieders persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten 
die terugkomen in kerkdiensten, gespreksgroepen 
en overige activiteiten. 

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

