
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dienst zondag 5 juni 2022 
 

Pinksteren, Doopdienst, Belijdenisdienst 
 
 

 
        Emil Nolde, Pinksteren 

 
Voorganger: Joost Röselaers 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Leden van de Cantorij van Vrijburg o.l.v. Kaiyi Min  
Kinderkerk o.l.v. Annemieke van de Veen en Elianne Roelandse  
 
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 Johann Sebastian Bach: Komm, Gott, Heiliger Geist. BWV 667 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars 
 
Stilte 
 
De gemeente gaat staan  
 
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. 
 
Lied Kom laat ons deze dag; NLB 672: 1,2 

 



 

 
2 O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit   Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 

 



De gemeente gaat zitten 
 
Gebed 
 
Lied NLB 701 
 

 

 
2 Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
 
3 Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
 
4 Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 
vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 



Over de doop. Over water. Inschenken doopwater 
Kinderen mogen naar voren komen 
 
Lied: Kind wij dragen je op handen, 1 en 2 
 

 
 

 

 
Doop van Lizzy Josephus Jitta en Aafke Verhoeven 
  



 
Lied: Kind wij dragen je op handen, 3 en 4 

 
Kinderen gaan naar hun eigen ruimte, we zingen:  
 
Wie gaat er mee, wie gaat er mee?  
Dwars door woestijnen heen en recht door zee,  
waar geen velden en geen wegen zijn,  
naar een leven in de gloria, victoria! 
 
Lezing: Handelingen 2:1-13 

 
Lied Als de wind die waait met vlagen; NLB 700: 1 en 3 
 



 

 
3 Als een woord dat weg wil wijzen, 
richting geeft en ruimte biedt, 
als een brood, een vaste spijze, 
sóms, soms éven – soms ook niet. 
Soms, soms lijkt geen wind te waaien, 
alles tevergeefs geweest 
totdat weer in lichterlaaie 
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest! 
 

Overdenking 



Cantorij: This is my song 
 
Belijdenis van Joost Wiegmans 
 
Lied NLB 360:1,2 en4.  
Vooraf zingt de Cantorij een versie van het eerste couplet in het Latijn: 
Veni,creator spiritus,/ mentes tuorum visita/imple superna gratia/ quae tu 
creasti, pectora. 
 

 

 
2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 

4 Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 

 
 
Voorbeden en stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
 
Mededelingen en collecten 
 
De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor  Anne-Rose Röselaers-de Gier. 
 



Collectethema: Armoede 
 
Eerste collecte: Voedselbank Amsterdam 
De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens 
die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen.  
De Voedselbank functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen 
gebrek in onze maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer 
verkocht wordt, worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants 
aangeboden. Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere 
distributiepunten verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van 
bestaande infrastructuren. 
Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam 
 
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.   
 

  
 
 
De gemeente gaat staan  
 
Slotlied Geest van hierboven; NLB 675, 1 en 2 



 



 
2 Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 
Uitzending en zegen 
De gemeente antwoordt met Amen 
 
Orgelspel Johann Sebastian Bach: In dir ist Freude. BWV 615 

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



Mededelingen  
 
Vandaag wordt om 11.45 uur in de Moddermanzaal van Vrijburg de zomer-
tentoonstelling geopend van schilderijen van de Amsterdamse kunstenaar 
Bert Wouters, getiteld “De nieuwe vrijheid”. 
U bent allen hartelijk welkom. 
 
Zondag 12 juni kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: Johan Goud 
 
 
 
 
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 
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