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Dienst zondag 15 mei 2022 
 
 

Vrijburg laat Reinier van Lanschot voorgaan 
  
   

  
  
  
Voorgangers:     Reinier van Lanschot en Joost Röselaers   
Organist:           Jan Pieter Lanooy  
Jonge strijkers:  Misha Aulman (1e viool), Yannick Roelandse (2e 

viool), Max van Iersel (3e viool), Lena Nottrot (cello)  
  
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via   
www.vrijburg.nl en via www.kerkdiensgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/
http://www.kerkdiensgemist.nl/


1 
 

 
Opening van de dienst   
  
Orgelspel:  Jan Pieterszoon Sweelinck, More Palatino  

(thema en variatie) 
 

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 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.  
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Lied 283: 1-2-3-4  In de veelheid van geluiden 

 
 
2.  En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

 
3.  Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 
4.  Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

 
De gemeente gaat zitten   
  
Gebed   

  
Jonge Strijkers: Tango Fuego van Emma Breedveld  
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Inleiding  
  
Lezing: Mattheus 25: 34-40    
  
Lied 981: 1-2-3  Zolang er mensen zijn op aarde 

 
  
2. Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 

 
3. Gij voedt de vogels in de bomen, 

Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 

 
Overdenking  
  
Jonge strijkers:  Bad Guy van Billie en Finneas O’Connell,  

Arrg. Stefano Cabrera  
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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.   
  
 
Mededelingen en collecten  
 
De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevrouw Schuller – Vels 
Heijn 
  
Thema  Stad en de naaste 

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. Men 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. 
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Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om 
noodsituaties het hoofd te kunnen bieden en om te garanderen dat 
er ook voldoende producten met een lange houdbaarheidsdatum 
geleverd kunnen worden, moeten er soms aankopen gedaan worden.  

Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam 

 
Tweede collecte is bestemd voor onze gemeente. 
In het bijzonder voor het in stand houden van de kerkdiensten is uw 
bijdrage 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/collectegemeente gaan. In 
alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING 
Betaalverzoekpagina van Vrijburg.  

In de kerk kunt u bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bank-
pas 
 

   

http://vrijburg.nl/collecte1
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De gemeente gaat staan   
  
Slotlied 791 : 1-2-4-5-6  Liefde eenmaal uitgesproken   

 

2. Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, – 

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

5. Liefde laat zich voluit schenken 

als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken 

waarop wij uw gasten zijn. 

6. Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 

over ons: wil ons genezen, 

bron van liefde, liefde zelf! 
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Uitzending en zegen  
De gemeente antwoordt met Amen   
  
 Orgelspel   Jan Pieterszoon Sweelinck, More Palatino (2 variaties) 

  
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken en 
aansluitend is de Extra Algemene Ledenvergadering 
 

 
 

****************************************** 
 
 
 
Mededelingen  
Zondag 15 mei, aansluitend aan de dienst, Extra Algemene 
Ledenvergadering  
 

Dinsdag 17 mei 20.00 uur : voorbereidingsavond  Vrijburgreis  
Die avond duikt Jasper Dijkman met ons in de geschiedenis van de 
Middeleeuwen in Aduard (Groningen). Het Aduardmuseum is één 
van de eerste plaatsen die we aandoen tijdens de Vrijburgreis eind 
september naar Groningen. Iedereen is welkom! 
 
Zondag 22 mei om 10.30 kerkdienst in Vrijburg  
Voorganger: Jasper Dijkman 
 
Zondag 22 mei om 17.15 uur  
Evening prayer met Mpho Tutu van Furth  
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Voorgangers  
  
De voorgangers van Vrijburg zijn, ds. Joost Röselaers, ds. Mpho Tutu 
van Furth 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-mail: Jhroselaers@gmail.com   
  
Mpho Tutu van Furth  
Via pastor@vrijburg.nl  
 
Jasper Dijkman   
Mobiel nummer: 06-41760555  
e-mail: 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.  
 

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

