
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dienst zondag 26 juni 2022 
 
 

Over de wil:  
ons vermogen om ‘ja’ of ‘ neen’ te zeggen 

 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: Foeke Knoppers 
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/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

Opening van de dienst 
 
Orgelspel: John Stanley, Voluntary in a-minor op. 6 nr 2 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars en Stilte 
 
De gemeente gaat staan  
 

Lichtlied: ‘Licht dat wil ingaan tegen donkere nachten’ 

 

 
 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: 158 B 

 
 
 

Inleiding 
 
Lezingen:  Rechters 9: 8-16 

Marcus 8: 34-38 
  



 

 

Lied: 362 : 1 en 2 

 
 

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
Overdenking  
 
Stilte  
 
Muziek WA Mozart, Andante in F groot KV 616 
 
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 in deze dienst gaan naar Jitske Brouwers 
 
Collectethema: Armoede 
 
Eerste collecte: VluchtelingenWerk  Amstel tot Zaan 
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en vluch-
telingen in de hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige asielprocedure 
en helpt vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw bestaan. Bij het vinden 
van huisvesting, het leren van Nederlands, het (bij)scholen, het opdoen van 
contacten en het vinden van werk. 
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93  t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk 
Amstel tot Zaan 
 
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 t.n.v. 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 internet applicatie 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: 704 

 
 



 

 

2 Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 

3 Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

 

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



 

 

Mededelingen  
 
Vanavond om 17:15 uur: Eveningsong with rev. Mpho Tutu. 
Aansluitend gemeenschappelijk gedeelde maaltijd en Verhaal over Tigray 
 
Op dinsdag 28 juni om 20:00 uur vindt in Vrijburg Amsterdam de presenta-
tie plaats van nieuwste boek van Mpho Tutu van Furth , Forgiveness and re-
paration, the healing journey 
Om 20.00 uur vertelt Mpho Tutu over haar nieuwe inzichten en leest zij pas-
sages voor uit haar boek. Kathleen Ferrier, oud-kamerlid en pleitbezorger 
van een Waarheids- en Verzoeningscommissie in Nederland, zorgt voor een 
eerste reactie. Daarna is er ruimte om het boek te laten signeren en een 
glas met elkaar te drinken. Aanmelden voor 25 juni via info@vrijburg.nl 
 
Zondag 3 juli kerkdienst met afsluiting kinderkerk in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: Joost Röselaers 
============================================================= 
 
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:info@vrijburg.nl
mailto:Jhroselaers@gmail.com
mailto:pastor@vrijburg.nl
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http://www.vrijburg.nl/

