
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst zondag 19 juni 2022 
 

Over David en Saul 
 

 
David en Saul, Rembrandt 

 
Voorganger: Joost Röselaers 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Lector: Gon Homburg 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  en 
via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

Opening van de dienst 
 
Orgelspel 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars en Stilte 
 
De gemeente gaat staan  
 
Lied 283 : 1 t/m 4 ‘ 

 

 
 
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. 



 

 

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 657: 1,2,3  

 



 

 

2 Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 

3 Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

 
Inleiding 
 
Lezingen: 1 Samuël 16: 14-23 en 1 Samuël 18: 6-12 
 
Lied 802:1 t/m 4  
 

 



 

 

2 Door de wereld gaat een stoet 
die de ban brak van het bloed. 
Die bij wat op aarde leeft 
nu geen burgerrecht meer heeft. 
Refrein 

3 Door de wereld gaat een stoet 
die de ban brak van het bloed. 
Die bij wat op aarde leeft 
nu geen burgerrecht meer heeft. 
Refrein 

 
4 Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
Refrein 

 
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 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 Carine Blanken 
 
Collectethema: Armoede 
 
 



 

 

Eerste collecte: Stichting Jarige Job  

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op 
school vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het 
geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of 
zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kin-
deren geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij 
niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek.  
Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaar-
dagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag!   
Rekening: NL 26 RABO 0108 7482 27 Stichting Jarige Job 
 
Tweede collecte: Diaconie 

Het diaconiebestuur heeft besloten om drie maanden het collecte geld dat 
voor de diaconie bestemd is te doneren via de Regenbooggroep aan het 
Savoy hotel in de Pijp in Amsterdam. In dit hotel worden voornamelijk 
Oekraïense vrouwen en kinderen opgevangen. Met de coördinator van het 
Savoy Hotel - Kathleen Denkers - hebben we goed contact en is er 
regelmatig overleg waarin Vrijburg en de Diaconie 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 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


 

 

De gemeente gaat staan 
 
Slotlied 801: 1 t/m 5  

 

 
2 Liederen zingend vol vertrouwen 
tot zij in het eeuwig licht 
in elk ander mens aanschouwen 
’t lichten van Gods aangezicht. 
 

3 Door de nacht leidt ons ten leven 
licht dat weerlicht overal, 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 
 

4 In ons hart is dit de luister, 
dit de liefde die ons leidt 
op de kruistocht door het duister 
naar de lichte eeuwigheid. 

5 Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door één Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 

 
Uitzending en zegen 
 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken 
  



 

 

Mededelingen  
 
Zondag 26 juni kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds. Foeke Knoppers 
 
Zondag 26 juni om 17:15 uur: Eveningsong with rev. Mpho Tutu. 
Aansluitend gemeenschappelijk gedeelde maaltijd en Verhaal over Tigray 
 
Moddermanzaal Vrijburg: Zomertentoonstelling schilderijen Bert Wouters. 
 
 
 
 
 
 
============================================================== 
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Joost Röselaers en ds. Mpho Tutu van 
Furth.  
 
 
Contactgegevens 
ds. Joost Röselaers 
Mobiel nummer: 06-55776713 
Jhroselaers@gmail.com 
 
Mpho Tutu van Furth, via 
pastor@vrijburg.nl 
mailto: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 kerk-
diensten, gespreksgroepen en overige activiteiten. 
Voor de verschillende Nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden via onze web-
site: www.vrijburg.nl 

mailto:Jhroselaers@gmail.com
mailto:pastor@vrijburg.nl
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