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Dienst zondag 22 mei 2022 
  

Thema  "Tegen elke prijs?". 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Voorganger:  Jasper Dijkman 
Organist:  Jan Pieter Lanooij 
Lector: Jet van Koppen 
 
  
  
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via 
www.vrijburg.nl  en via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/
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Opening van de dienst  
  
Orgelspel    
  
Luiden van de klokken  
  
Welkom en korte mededelingen  
  
Aansteken van de kaars   
  
Stilte  
  
De gemeente gaat staan 
  
Lichtlied: Licht dat wil ingaan  
 

 
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.  
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Groet:    
  voorganger: Vrede zij u.  
  gemeente: De wereld zij vrede.   
  
De gemeente gaat zitten  
  
Gebed  
 

Lied NLB 1008  
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2   Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 

3 Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

Lezing Jeremia 6:13-21  
 

Lied NLB 912, 1-3, 5  

  
 
3  Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
5  Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw heilige Geest er woon’. 
 
Lezing Marcus 10:17-31  
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 Overdenking  
  
Stilte   
  
Muziek   
  
Voorbeden   
 
Stil gebed, afgesloten met gezongen Onze Vader  
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Mededelingen en collecten  

De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevrouw De Ruyter en 

Margot Brouwer. 

Collecten Thema Stad en de naaste 

Eerste collecte : Hospice het Veerhuis    

Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te 

leven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen 

levensovertuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is 

afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun familie. 

Rekening: NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam 

 

Tweede collecte: Hotel Savoy 

Het diaconiebestuur heeft besloten om de komende drie maanden het 

collectegeld 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 er is regelmatig overleg waarin Vrijburg en de 

diaconie deze groep 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 op Android of Camera op iPhone).  

U kunt ook in uw internet applicatie naar vrijburg.nl/collecte1 en 

vrijburg.nl/collectediaconie  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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Slotlied  NLB 418  

  
 
2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

3  Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

4 God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
Uitzending en zegen  
  
Orgelspel  
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Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken  
  
        ********************************************** 
 
Mededelingen   
Zondag 29 mei kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.   
Voorganger: ds Van der Panne 
  
Donderdag 26 mei, Hemelvaart in zuid 
Thomaskerk 9.00 uur, diverse predikanten 
Geen dienst in Vrijburg  
 
Vrijdag 27 mei 18.00 
3e Solidariteitsmaaltijd in de kelder van Vrijburg (zie flyer) 
  
Voorgangers  
De voorgangers van Vrijburg zijn, ds. Joost Röselaers, ds. Mpho Tutu van 
Furth en Jasper Dijkman.   
  
Contactgegevens   
  
ds. Joost Röselaers        Mpho Tutu van Furth,  
Mobiel nummer: 06-55776713    via pastor@vrijburg.nl   
e-mailadres: Jhroselaers@gmail.com   
  
 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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