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Opening van de dienst 
 
Orgelspel: Praeludium in f-klein, BWV 534, Johann Sebastian Bach 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars en Stilte 
 
De gemeente gaat staan  
 
Lied 848: 1,2 Al wat een mens te kennen zoekt 

 

 
2 Geen mensenoog heeft dat ge-
zien, 
geen oor heeft het gehoord; 

het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
 

 
 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. 
 
Lied 848: 3 en 4  
 
3 De mens die naar uw wijsheid 
zoekt, 
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 

4 Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 
 

 
De gemeente gaat zitten 
 
Gebed 
 
Gesprekje met de kinderen 
 
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 
 
Inleiding 
 
Luisteren naar fragment uit: I was innocent VanWyck 
 
Every story carved into these crumbling walls starts with I was innocent  
Blame my mother, blame my father, blame my coldhearted lover  
But know that I was innocent 
 
Didn't want to steal 
Didn't mean to run 
Didn't pull the trigger 
Didn't hide the gun 
 
Every cry aimed at that tiny square of sky rings with you are guilty too 



 

 

You have lied and you have lusted, you've misused and mistrusted 
Oh yeh you are guilty too 
Didn't want to steal 
Didn't mean to run 
Didn't pull the trigger 
Didn't hide the gun 
 
Every whisper mumbled in these bad dream slumbers stops with please 
leave me be 
 
Please don't haunt me, don't confront me, please don't push the truth upon 
me 
 
Oh no please leave me be 
 
Lezing: Matteus 4: 1-11  
 
Lied 539 Jezus, diep in de woestijn 

 

 
2 Veertig dagen zonder brood, 
Hij is niet bezweken 
–  ook al was de honger groot – 
voor zijn tegenspreker. 

 
3 Alle rijkdom, alle macht 
lagen in zijn handen, 
als Hij maar een knieval bracht 
voor zijn tegenstander. 



 

 

 
4 Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer, 
want er staat geschreven: 
Bid alleen tot God de Heer, 
dien Hem heel je leven.’ 

 
5 Jezus, diep in de woestijn, 
veertig lange dagen, 
bleef het in de zware strijd 
met Gods woorden wagen. 

 
Overdenking 
 
Stilte  
 
Cantorij: Drömmarna (Dromen, 1917), Jean Sibelius (1865-1957) 
 
Voorbeden 
 
Stil gebed, afgesloten met Onze Vader: 
 
Mededelingen en collecten 
 
De bloemen in deze dienst gaan naar mw. Carla R. Josephus Jitta 
 
Collectethema: Jongeren 
 
Eerste collecte: Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF 
Het UAF is opgericht nadat in 1948 de studentenopstand in Praag hard werd 
neergeslagen. Een groep van 50 Tsjechische studenten vluchtte naar Neder-
land. Op initiatief van de Nederlandse universiteiten kregen zij de kans om 
hun studie in Nederland te vervolgen. Dat was het begin van het Universi-
tair Asiel Fonds. Veel vluchtelingen hebben al een studie afgerond in hun 
land van herkomst. Hun diploma’s worden hier echter niet erkend. Daarom 
is opnieuw studeren of bijscholen vaak noodzakelijk.  
Het UAF begeleidt vanaf haar oprichting vluchtelingen bij hun studie in het 
hoger onderwijs en het vinden van een baan. 
Aangezien het MBO voor veel vluchtelingen (middelbaar én hoogopgeleid) 
een kansrijke route is op weg naar werk, biedt het UAF sinds 2017 ook dien-
sten aan voor de vluchtelingen die in staat zijn op mbo-niveau 3 of 4 een di-
ploma te behalen of op dat niveau uit te stromen naar werk. 
Rekening: NL 41 INGB 0000 0763 00 Stichting voor Vluchtelingen-Studenten 
UAF 



 

 

 
Tweede collecte: onze gemeente 
In het bijzonder voor het in stand houden van de kerkdiensten en voor ons 
kerkgebouw is uw bijdrage onmisbaar. 
Rekening: NL 51 INGB 0008 3745 67 t.n.v. St. Vrijzinnig Centrum Vrijburg, 
o.v.v. 1720.  
 
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/collectege-
meente gaan. In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Be-
taalverzoekpagina van Vrijburg.  
In de kerk kunt u voorts bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bank-
pas. 

    
 
Kinderen komen terug 
 
De gemeente gaat staan 
 
  



 

 

Slotlied 849 Zoek de wegen van de wijsheid 

 

 

2 Luister naar de stem van wijsheid, 
op de markt prijst zij haar waar. 
Hoor het woord dat mens geworden 
ware goedheid openbaart. 
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit 
vinden recht en trouw elkaar. 

3 Zuster wijsheid, kom en help ons, 
voed wie nieuw geboren wordt. 
Zielsvriendin en liefste naaste, 
wek het heilig licht in ons. 
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd 
ons, 
om de aarde en om God. 

 
Uitzending en zegen 
 

Cantorij: The lord bless you and keep you, Peter C. Lutkin (1858-1931) 
 
Orgelspel: Fuga in f-klein, BWV 534, Johann Sebastian Bach, 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken 



 

 

Mededelingen  
 
Zondag19 maart kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds. Joost Röselaers. 
 
Donderdag 16 maart, 12:30-14:00 uur Vrijburg-lunch. Opgeven graag vóór 
14 maart op info@vrijburg.nl of tel. 020-6714277. 
 
Donderdag 16 maart, 18:30 uur Evening prayer. 
Voorganger: ds. Mpho Tutu van Furth. Iryna Fialko, piano. 
Na de dienst het gebruikelijke ‘potluck dinner’. 
 
Donderdag 23 maart, 20:00 uur: Algemene Leden Vergadering. 
 
Tentoonstelling ‘Der zachtheid der dingen’ in de Moddermanzaal. Aquarel-
len en conté-werken van Christine Wouters. Geopend op woensdag en 
donderdag van 9:30-16:00 uur. Graag van tevoren bellen met het bureau, 
020-6714277. 
============================================================= 
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  
 

ds. 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. 
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