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voorganger: ds. Liesbeth Baars 

lector         : Gert van Drimmelen  

organist     : Kees Schuurman  

 



 

Orde van de dienst 

 

. orgelspel 

 

. luiden van de klokken 

 

.   welkom  

. stilte 

. aansteken van de kaars  

 

. de gemeente gaat staan 

 

. Lichtlied doe je licht aan 

 
  

. votum 

 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan God, 

 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 

 voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 

 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 

. groet  

 voorganger: Vrede zij u. 

 gemeente: De wereld zij vrede. 



 

Gemeente gaat zitten 

.   Waar gaat het over en om in deze dienst? 

  

. lied 283                                                                tekst S.de Vries 

 
 

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. 

 

5  Die ons naam voor naam wilt 

noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 
 

 

.  gebed 

 

  

 

 

 

 



 lied  837 vers 1, 3                                                                      tekst E. Liedgren 
             mel:Lindeman 

 
 
 
 

3.  Heer, als ons denken U ontkent, 

kan ons de leegte benauwen. 

Als onze hand uw schepping schendt, 

wilt U ons dan nog vertrouwen? 

Twijfel of hoogmoed, onverstand – 

neem ons, uw mensen, bij de hand. 

Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 

 

 

 

. lezing   Genesis 3 :1-13  en Marcus 10:46-52 

 



. lied   848         tekst H.Jongerius 

          mel: Scottish Psalter 

 
 

2.  Geen mensenoog heeft dat 

gezien, 

geen oor heeft het gehoord; 

het wordt ternauwernood vermoed 

en aarzelend verwoord. 

 

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. 

 

 

5   Eer aan de Vader, Zoon en 

Geest, 

aan de drie-ene macht: 

geheim dat aan de oorsprong staat 

en in het eind ons wacht. 

 

 

. overdenking 

 

. orgelspel  

 

.  gebeden -  stil gebed   

   

 en het Onze Vader dat we samen bidden  

 

 



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 schulden  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

.  collecten en mededelingen 

. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Mevr. L Kolijn 

  Thema Armoede 

.   eerste collecte, Stichting Weekje Weg     

Weekje Weg is een project voor mensen met een kleine portemonnee. 

Ruim 2 miljoen mensen in Nederland leven op of onder het niveau van een 

minimuminkomen. Als men langdurig in zo'n situatie verkeert betekent dat 

"overleven". Niet deel kunnen nemen aan het arbeidsproces leidt in veel 

gevallen tot isolement.   Gezinnen, die om financiële redenen niet op 

vakantie gaan, zien dat elke zomer velen wel op vakantie kunnen. St. Weekje 

Weg biedt gemeenten mogelijkheden om gezinnen die langdurig van een 

minimumuitkering moeten rondkomen een weekje op vakantie te laten gaan 

met het doel hen uit de sleur van hun situatie te halen en hun sociaal 

isolement te doorbreken.  

De deelnemers betalen een relatief geringe eigen bijdrage. De vakanties 

vinden in principe plaats in alle schoolvakantieweken. 

Rekening: NL 80 INGB 0000 0082 80 Stichting Weekje Weg in Vierhouten 

 

.   tweede collecte; gemeente 

 



. lied  984                                                                        tekst H.Jongerius 

            mel: Orlando Songs 

 
 

 

2.   Gezegend die de aarde maakt, 

de grenzen van de zee bewaakt, 

ontluiken doet het jonge groen, 

de kleurenpracht van elk seizoen. 

 

3.  Gezegend die een woonplaats 

maakt 

voor wat beweegt en ademhaalt: 

de dieren in het vrije veld, 

de vogels in hun zingend spel. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Gezegend die de mensen roept 

tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 

om voor elkander te bestaan 

in eerbied voor zijn grote naam. 

 

5.  Gezegend zijt Gij om uw woord 

dat ons tot vrede heeft bekoord, 

tot leven dat van lijden weet 

en liefde die geen einde heeft. 

 

6.  Gezegend zijt Gij om de Geest 

die van de aanvang is geweest: 

de adem die ons gaande houdt 

en in het eind in U behoudt. 

 

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

 



. orgelspel  

 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. Boven in  

de Moddermanzaal kunt u een expositie bekijken. 

 

 

. Mededelingen:  

Zondag 27 oktober (wintertijd!) kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger, ds. Antje van der Hoek 

 

Dinsdag 22 oktober, 10 uur, Bijbelkring o.l.v. ds Klaas Vos. 

 

Dinsdag 22 oktober, 19.45 uur, Mindfulness. o.l.v. ds Joep de Valk en 

Annemieke v.d.Veen. 

 

Zaterdag 19 oktober,10.30 uur- 14.00 uur, Proponentsexamen van Joël 

Vlasboom en Jan Berkvens. 

 

 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 

volgen via www.kerkdienst gemist.nl 

Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  

onze nieuwsbrief aanvragen via deze website. 

Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 

meepraten in onze LinkedIn groep. 

 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06-53391524), ds Japke 

van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (0655776713). Wilt u een 

gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 

bellen. 

 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, 

gevormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige 

jongeren. Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in 

vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugkomen in onze diensten, kringen, 

avonden en andere activiteiten. 

 

http://www.kerkdienst/


 


