
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst zondag 29 mei 2022 

 

Thema: Moet je kiezen?  

 

 

 

Voorganger: Esther van der Panne 

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/


 

 

Opening van de dienst 
 
Orgelspel: Jan Pietersz. Sweelinck, Allein Gott in der Höh sei Ehr (2 verzen) 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  
 
Stilte 

De gemeente gaat staan 
 
Lichtlied: ‘Licht dat wil ingaan tegen donkere nachten’ 

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 
 
Lied  NLB 984  

 
 
2 Gezegend die de aarde maakt, 
de grenzen van de zee bewaakt, 
ontluiken doet het jonge groen, 
de kleurenpracht van elk seizoen. 
 
 
4 Gezegend die de mensen roept 
tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 
 

3 Gezegend die een woonplaats 
maakt 
voor wat beweegt en ademhaalt: 
de dieren in het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 
 
5 Gezegend zijt Gij om uw woord 
dat ons tot vrede heeft bekoord, 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft. 
 
6 Gezegend zijt Gij om de Geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 
 

 



 

 

Gebed 

 
Inleiding 
 
Lezing Ruth 1  
 
Lied NLB 816  
 

 
 
 

2 Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 
 
4 Dat wat wij hebben ons niet gij-
zelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 

3 Omdat de huizen die wij bouwden 
geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 
 

 

 

 

Overdenking 



 

 

 
Stilte  
 
Muziek   Improvisatie 
 
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  dhr. J.L. Grijpma 

 
Collectethema  Stad en de naaste 
 
Eerste Collecte  Stichting Opkikker       
Stichting Opkikker biedt gezinnen met een ziek kind een onvergetelijke dag. 
Men ontzorgt hen een hele dag met een supergaaf activiteitenprogramma 
dat helemaal is toegesneden op hun specifieke gezinssituatie. Een Opkikker-
dag. Via de sponsor Center Parcs heeft men een permanente locatie op De 
Eemhof, waar elk jaar zo’n 2.000 nieuwe gezinnen ontvangen worden. 
 
Rekening: NL44RABO0157182622 Stichting Opkikker in Almere 

 



 

 

Tweede collecte is bestemd voor onze gemeente. 

In het bijzonder voor het in stand houden van de kerkdiensten is uw bij-

drage onmisbaar evenals het in stand houden van het kerkgebouw. 

Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 o.v.v.1720 t.n.v. St. Vrijzinnig Centrum 

Vrijburg 

 

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


 

 

Slotlied NLB 422  

 
 
2 Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

3 Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint. 
 

 
Uitzending en zegen 
 
Orgelspel: Jan Pietersz. Sweelinck, Allein Gott in der Höh sei Ehr (variatie) 
 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken 



 

 

Mededelingen 
 
Zondag 5 juni|: Pinksteren met 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 
e-mailadres: Jhroselaers@gmail.com  
 
Mpho Tutu van Furth, via 
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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