
 

 

 
 
 

Muzikale dienst zondag 19 februari 2023 
 

Laat Uw naam geheiligd worden 
 

 
                                                           Rembrandt, Mozes bij het brandend braambos 

 
Voorganger: Joost Röselaers 
Celliste: Blanca Martin Muñoz (*info achterin deze liturgie) 
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.kerkdienstgemist.nl/


 

 

Opening van de dienst 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach, Praeludium in G-dur, BWV 541 

 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars en Stilte 
 
De gemeente gaat staan  
 
Lied 280: 1 t/m 5 De vreugde voert ons naar dit huis  
 
 

 
 
 
 
 
2 Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 

3 dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 



 

 

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 

5 Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

 
 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 
 
Gebed 
 
Muziek: Antonio Vivaldi, Cello Sonate in a-klein RV 44, Largo - Poco Allegro 
 
Inleiding 
 
Lezingen: Exodus 3: 13-14, Jesaja 29: 17-24 en Matteüs 6: 9b 
 
Lied 362 Hij die gesproken heeft (zie volgende bladzijde) 



 

 

 
 

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft 
gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te 
vragen; 
die ons uit angst en doem heeft 
weggetild 
en ons tot hier op handen heeft ge-
dragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen 
stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een 
weg van dagen. 

3 Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag 
doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerech-
tigheid, 
uw woord de bron waaruit wij wil-
len drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst 
zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzin-
ken. 
 

 
Overdenking 
 
Muziek: Antonio Vivaldi, Cello Sonate in a-klein RV 44, Largo - Allegro 
 



 

 

Voorbeden 
 
Stil gebed, afgesloten met Onze Vader 
 
Mededelingen en collecten 
 
De bloemen in deze dienst gaan naar mw. en dhr. Lankamp-van der Zeijde. 
 
Collectethema: Gemeente en anderen 
 
Eerste collecte: Stichting Exodus  
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedeti-
neerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de crimina-
liteit te stappen.  
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen 
verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. 
Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligers-netwerk hulp aan familieleden van 
(ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt 
het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind(eren) elkaar maande-
lijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis. 
Rekening NL 68 INGB 0004 324 414, t.n.v. Stichting Exodus Nederland Lei-
den. 
 
Tweede collecte: onze diaconie 
De diaconie zet zich in voor de samenleving. 
Zij ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De di-
aconie ondersteunt voorts projecten In Amsterdam en ver daarbuiten. 
Rekening: NL 56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 1730. 
 
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 internetapplicatie naar vrijburg.nl/collecte1 en vrijburg.nl/collectediaco-
nie  gaan. In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalver-
zoekpagina van Vrijburg.  
In de kerk kunt u voorts bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bank-
pas. 
 

http://www.exodus.nl/okd
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=PqS8hGsepSYJ7uQajiSpdWTNNof1C1vc


 

 

    
 
De gemeente gaat staan 
 
Slotlied 416 Ga met God 

 



 

 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Uitzending en zegen 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach, Fuga in G-dur, BWV 541 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
============================================================ 
*Info: 
Celliste Blanca Martin, geboren te Madrid, begon haar muzikale studie aan 
het conservatorium Arturo Soria bij Suzana Stefanovic. Na een jaar te heb-
ben gestudeerd aan de ESMAE in Porto met Marco Ceccato groeide haar in-
teresse voor oude muziek en de historische uitvoeringspraktijk en besloot 
ze haar studie te vervolgen aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. 
Hier behaalde zij haar bachelor- en master-diploma Cello en Contrabas, on-
der leiding van Lucia Swarts en Maggie Urquhart. Blanca is medeoprichter 
van het strijkkwartet Sinelime, een ensemble dat zich voornamelijk richt op 
klassiek en romantisch repertoire.   
 



 

 

Mededelingen  
 
Zondag 26 februari kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds. Harry Brandsma 
 
Zondag 19 februari aansluitend aan deze dienst om 11:45 uur in de Mod-
dermanzaal opening tentoonstelling ‘Der zachtheid der dingen’. Aquarellen 
en conté-werken van Christine Wouters. 
Door de week geopend op woensdag en donderdag van 9:30-16:00 uur.  
Om teleurstelling te voorkomen graag van tevoren bellen met het bureau, 
020-6714277. 
 
Donderdag 23 maart, 20:00 uur: Algemene Leden Vergadering 
============================================================= 
De voorgangers van Vrijburg zijn, ds. Joost Röselaers, ds. Mpho Tutu van 
Furth en ds. Rachelle van Andel 
 
 
Contactgegevens 
ds. Joost Röselaers 
Mobiel nummer: 06-55776713 
jhroselaers@gmail.com  
 
Mpho Tutu van Furth, via 
pastor@vrijburg.nl 
 
ds. Rachelle van Andel 
rachellevanandel@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 

mailto:jhroselaers@gmail.com
mailto:pastor@vrijburg.nl
http://www.vrijburg.nl/

