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Dienst donderdag 14 april 2022     
 
Witte Donderdag, Avondmaal  
 
 

 
Het laatste avondmaal, onbekende schilder,  
ca. 1485 - ca. 1500, collectie Rijksmuseum 

 
 
Voorganger: Joost Röselaers 
Lector: Carolien Morée 
Cantorij onder leiding van Kaiyi Min  
Organist: Jan Pieter Lanooy 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via  
www.vrijburg.nl en via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/
http://www.kerkdiensgemist.nl/
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Opening van de dienst  
 
Orgelspel  Dietrich Buxtehude, Herzlich tut mich verlangen 

 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  
 
Stilte 
 
De gemeente gaat staan 
 
Votum en Groet  
 
Uit oeroude tijden stamt de maaltijd,  
waarin naar aloude joodse traditie Jezus van Nazareth de zijnen is 
voorgegaan 
en die ook wij vanavond houden 
om bevrijding te vieren, 
bevrijding uit de slavernij van het te weinig, 
bevrijding uit de slavernij van het te veel. 
Want aan deze tafel wordt gegeten en geweten  
van delen in elkaars rijkdom en elkaars armoede. 
In die eeuwenlange rij van maaltijdgangers 
mogen ook wij ons vanavond voegen 
in de naam van God die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die niet laat varen het werk van zijn handen  
en trouw houdt in eeuwigheid. 
De liefde en vrede van God zij met u allen. 
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Lied: 558: 1-3-4-5 Jezus, om uw lijden groot  

 
 
3. Om de zalving door een 
vrouw, 
vreugdeolie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 

4. Om de zalving door een 
vrouw, 
vreugdeolie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 

 
5. Here, om uw bloedig zweet, 
als Ge alleen de wijnpers treedt, 
om de kelk vol bitter leed, 
Kyrie eleison. 
 
 
De gemeente gaat zitten  
 
Gebed  
 
Lezing: Mattheus 26: 17-35  
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Lied: 576B- 1-4-6-7 O hoofd vol bloed en wonden 

 
 
4. Houdt Gij mij in uw hoede, 
Gij die uw schapen telt, 
o bron van al het goede, 
waaruit mijn leven welt. 
Gij die mijn ziel wilt laven 
met liefelijke spijs, 
Gij overstelpt met gaven 
tot in het paradijs. 
 

6. Wanneer ik eens moet 
heengaan 
ga Gij niet van mij heen, 
laat mij dan niet alleen gaan 
niet in de dood alleen. 
Wees in mijn laatste lijden, 
mijn doodsangst, mij nabij. 
O God, sta mij terzijde, 
die lijdt en sterft met mij. 
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7. Wees Gij om mij bewogen 
en troost mijn angstig hart. 
Voer mij uw beeld voor ogen, 
gekruisigde, uw smart. 
Dan zal ik vol vertrouwen, 
gelovig en bewust, 
uw aangezicht aanschouwen. 
Wie zo sterft, sterft gerust. 
 
Overdenking 
 
De Cantorij zingt: Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré)  
 
Nodiging tot het avondmaal 
 
Voorbeden, stilte 
 
Wij vormen een kring rond de tafel 
 
Tafellied ‘als een vriend van mensen’  
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Delen van brood en wijn 
 
Orgelspel Johann Pachelbel, Partita over 'Herzlich tut mich  

  verlangen' 
 
Dankgebed, 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.  
 
Lezing: Mattheus 26: 36-56   
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Lied 571 In stille nacht  

 
 
2. Waarom blijft niet het laatste lied 
in onze harten hangen? 
De lofzang klonk, maar is verstomd. 
De dood houdt ons omvangen. 
 

3. Een beker vol van vreugdewijn 
heeft Hij met ons gedronken. 
Een bittere kelk vol eenzaamheid 
hebben wij Hem geschonken. 
 

4. In stille nacht heeft Hij volbracht 
de doortocht voor ons leven. 
De nieuwe morgen van Gods trouw 
heeft Hij aan ons gegeven. 

5. Tot aan het einde van de tijd 
zal ik zijn wachtwoord horen: 
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij, 
en ik Hem toebehoren. 

 
 

 

 

 

 

Zij mogen Christus doden, begraven, in het graf sluiten, met een 
zware steen…   
Christus zal verrijzen. De Goede Vrijdag moet voorgaan, Pasen zal 
volgen…     
Zijt verzekerd: God zal Zijn werk levend maken. 
 
Johannes Uytenbogaert  
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Uitzending en zegen 
 
De gemeente antwoordt met Amen  

Wij verlaten de kerk in stilte.  

 
Mededelingen 
 
Paas Zondag 17 april kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur 
Voorganger Jasper Dijkman (Pasen met kinderkerk) 
 
Goede Vrijdag 15 april, Het Lied van de Ziel  
Mantrazingen met Jan Kortie in Vrijburg 
Het hervatten van een jarenlange traditie van Jan Kortie: mantra's 
zingen op Goede Vrijdag. 
Ingetogen en verstild, maar ook uit volle borst. Tussendoor zijn we stil 
of is er zacht pianospel. Al zingend geven we ruimte aan verdriet en 
aan vreugde. En aan het leven zelf. Info via 
www.centrumvoorstembevrijding.nl 
 
Benefietvoorstelling op zondagavond 24 april 
Op 24 april om 20.00 uur treedt Helmert Woudenberg op in Vrijburg 
met zijn voorstelling ‘Mozes’.  
 
In deze nog steeds actuele solo buigt Helmert Woudenberg zich over 
het verhaal van Mozes en de uittocht uit Egypte. Het verhaal van een 
volk dat de onmogelijkheid ondervindt om, vanwege dood, verderf en 
onderdrukking, in het land van herkomst te blijven en wegtrekt om 
een land te vinden waar weer leven en een toekomst wacht. 
Het bijbelverhaal werpt een verhelderend licht op een dergelijke 
dramatische en hoogst noodzakelijke volksverhuizing. Het is een 
verhaal over rampspoed en ontberingen, maar ook over vrijheid en 
hoop en heeft een sterke resonantie met de huidige 
vluchtelingenproblematiek. 
Toegang is 20 euro per persoon. 75% van de opbrengst gaat naar 
slachtoffers van de Oekraïne-oorlog en andere oorlogen die worden 
opgevangen in Amsterdam. 
Kaartverkoop aan de kerkzaal vanaf 19.15 uur.  

http://www.centrumvoorstembevrijding.nl/
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Voorgangers 
De voorgangers van Vrijburg zijn, ds. Joost Röselaers, ds. Mpho Tutu 
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  
 
ds. Mpho Tutu van Furth,  
via pastor@vrijburg.nl 
 
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. 
Voor de verschillende Nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden via onze 
website www.vrijburg.nl 

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

