
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dienst zondag 10 april 2022     
 
Palmpasen, kinderkerk   
 

 
Jezus is boos, Marlene Dumas 

 
 
Voorganger: Joost Röselaers 
Lector: Jet van Koppen 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Kinderkerk o.l.v. Annemieke van der 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.kerkdiensgemist.nl/
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Opening van de dienst  
 
Orgelspel  J.S. Bach: Praeludium in e-klein BWV 533 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  
 
Stilte 
 
De gemeente gaat staan 
 
Lied 276: 1-2  Zomaar een dak
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2.  Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 
 
Votum 
voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige, 
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  
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Lied 550: 1-2 Verheug u, gij dochter van Sion 

 
 
 
2. Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Hij zal u regeren 
met God en met ere. 
De wagens, de paarden, 
de wapens, de zwaarden, 
krijgszuchtige plannen, 
Hij zal ze verbannen, 
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, 
het is van tevoren voorzegd. 
Verhaal met de kinderen  
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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! 
 
 
Lezingen: Jesaja 1: 21-26 en Mattheus 21: 1-13  
 
Lied 991: 1-3-4-6 De eersten zijn de laatsten 

 
 

3. Zo staat het voorgeschreven, 
zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 

4. Het onderste komt boven, 
de torens vallen om, 
het woord is aan de doven, 
de waarheid aan de droom. 

 
6. Zo hoog zijn Gods gedachten, 
zij gaan de tijden door, 
wie voor was blijft ten achter, 
wie achterbleef gaat voor. 
Overdenking 
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Orgelspel  Improvisatie 
 
Voorbeden, stilte, 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.  
 
 
Bloemen en collecten 
De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Jantien de Vries.  
 
 
Collecten thema Vreemdelingen 
 
Eerste collecte: Makom. Gevestigd in de Van Ostadestraat in de Pijp, 
biedt Makom dak- en thuislozen een rustige plaats met koffie, thee, 
soep en brood en een warme maaltijd. Er is gelegenheid om te dou-
chen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt Makom zoveel moge-
lijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid te (re-)socialiseren. 
Op Makom kan drie dagen per week worden deelgenomen aan de 
Kunstsuite. Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pak-
ketten verzorgd.   
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep 
Amsterdam o.v v. Makom 
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Tweede collecte: Het diaconiebestuur heeft besloten om de komende 
drie maanden het collecte geld dat voor de diaconie bestemd is te do-
neren via de Regenbooggroep aan het Savoy hotel in de Pijp in Am-
sterdam. In dit hotel worden voornamelijk Oekraïense vrouwen en 
kinderen opgevangen. Met de coördinator van het Savoy Hotel - Ka-
thleen 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 of Android of Camera op 
IPhone). U kunt ook in uw internetapplicatie naar vrijburg.nl/collecte1 
ovv 1710 en vrijburg.nl/collectediaconie ovv 1730 gaan. In alle geval-
len wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalverzoekpagina van 
Vrijburg. 
 Als u in de kerk bent kunt u ook de witte zuil bij de uitgang gebruiken 
voor contactloos betalen met uw bankpas. 
        
      Eerste collecte                                       Tweede collecte 

     
 

 
De gemeente gaat staan  
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Slotlied 552  Dit is een dag van zingen 

 
 
 
2. Zijn intocht werd tot teken, 
tot hoeksteen van het recht; 
van vrede kwam Hij spreken, 
van leven warm en echt. 
Gezegend is zijn Naam. 
Hij heeft aan ons zijn leven 
en liefde doorgegeven 
tot grond van ons bestaan. 
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Intocht van de kinderen met Palmpasen stokken

Uitzending en zegen 
de gemeente antwoordt met Amen  
 
 
Orgelspel  J.S. Bach: Fuga in e-klein BWV 533 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken 
************************************************************************ 
 
 
 
Mededelingen 
 
Witte Donderdag 14 april kerkdienst in Vrijburg om 19.00 uur.  
Voorganger ds. Joost Röselaers 
 
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.  
Kaartjes en info via 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  
 
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 
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