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Thema: Op zoek naar rechtvaardigen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds Klaas Vos 

Lector:         Herman Vinckers  

Organist:      Peter Staats 

Zang: Herman Vinckers, Ruud Smit, Katinka van der Eerden, Gon Homburg 
 

 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  en 

via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/


 

 

Orgelspel  
 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte 
                                                                                                    

de gemeente gaat staan 

 

Lichtlied:  Doe je licht aan , (gezongen door leden van de cantorij)                                                                  
                                                                                                                                    tekst Karel Eykman 

            muziek Erik Visser 

    

Licht dat wil ingaan 

tegen donkere nachten 

tegen duistere machten 

de morgen breekt aan. 

Laat het donker verdwijnen 

laat de aarde verschijnen 

maak dat het licht levend 

word zelf lichtgevend 

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 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 



 

 

 

Lied  ps.33: 1, 2 en 8      tekst Schulte Noordholt en Jan Wit                                                   

melodie 1545 

 

1.  Kom nu met zang en roer de snaren, 

gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 

Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 

een lofzang in de mond gelegd. 

Word'als nooit tevoren 

door wie Hem behoren 

t feestlied ingezet! 

Meld de blijde mare 

bij de klank der snaren, 

steek de loftrompet. 

 

2.  Zing al wie leeft van Gods genade, 

want waarheid is al wat Hij zegt. 

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 

op liefde rust zijn heilig recht. 

Die zich openbaarde / overal op aarde, 

alles spreekt van Hem. 

Hem’len hoog verheven, / vol van blinkend leven, 

schiep Hij door zijn stem. 

 

8.  Wij wachten stil op Gods ontferming, 

ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

zijn heil'ge naam is onze vreugd. 

Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden, 

uw barmhartigheid. 

God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten 

nu en voor altijd. 
 
 
 

 

Inleiding op thema  

  

Lezing (door lector) Genesis 18: 16 t/m 22 

 



 

 

 

Lied   827 Mensen, wij zijn geroepen     

           tekst W. Barnard 

            melodie:1551 

1.   Mensen, wij zijn geroepen om te leven! 

Hoog is de hemel boven ons verstand 

en onder onze voeten hier beneden 

de goede grond, het groene moederland. 

 

2 God onze toekomst, God is onze Vader, 

Hij is het licht voor onze dagen uit. 

De hele wereld leeft van zijn genade, 

Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 

 

3.  Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, 

dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 

om zo de toekomst tegemoet te leven 

wanneer de grote oogst te velde staat. 

 

4.  Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 

kinderen van de dag die komen zal, 

als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 

roepend van recht en vrede overal 

 

Lezing Lukas 19: 1- 10 
 

Overdenking 

 

Stilte  

 

Muziek  
 

Voorbeden afgewisseld met acclamatie: 
 

                Eeuwige     God,   wij  bidden   u     verhoor ons 

 

 

 

 



 

 

stil gebed, afgesloten met gezamenlijk 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 schulden  

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 

 

.   Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-

code reader. Op tikkie-app (via playstore of appstore) of  iZettle op de witte 

zuil bij de uitgang van de kerk. 

 

.   thema collecten: 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 ge-

vallen 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 mi-

nimumuitkering moeten rondkomen een weekje op vakantie te laten gaan 

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

ment te doorbreken.  

De deelnemers betalen een relatief geringe eigen bijdrage. De vakanties vin-

den in principe plaats in alle schoolvakantieweken. 

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

 

.   tweede collecte Gemeente 

    Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 

 

 

 



 

 

 

   

 Eerste collecte                                                Tweede collecte 

   Stichting weekje weg                  Gemeente 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente gaat staan    

                                                                             

Slotlied 803: 1, 3 en 6   Uit oer is hij getogen 

 

1.  Uit Oer is hij getogen, 

aartsvader Abraham, 

om voortaan te geloven 

in ’t land van Kanaän, 

om voortaan als een blinde 

te zien een donker licht, 

om voortaan helderziende 

te zijn op God gericht. 

3.  Uit Abraham geboren 

die zo gezworven heeft 

is, wie om God te horen 

gestorven is en leeft: 

het volk van de profeten, 

de stam van het verbond, 

het volk dat hier beneden 

de stem van God verstond. 

 

6.  En allen die geloven 

zijn Abrahams geslacht, 

geboren uit den hoge, 

getogen uit de nacht. 

De stad die zij verbeiden 

die staat in wit en goud 

aan ’t einde van de tijden 

voor iedereen gebouwd.                                     

 

Uitzending en zegen,  
de gemeente antwoordt met: Amen  

 



 

 

 

 

Orgelspel bij verlaten van de dienst 

Buiten kunt u weer met iedereen praten. 

 

 

 

 

 

******************************************************** 

 

Mededelingen:  
Zondag 25 oktober kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. (Wintertijd is dan 

begonnen) Voorganger: ds. Joost Röselaers. 

 

 

 

Vrijzinnige Miniaturen uit Vrijburg 

Vanuit Vrijburg worden 5 dagen per week Vrijzinnige Miniaturen in de 

vorm van podcasts verstuurd. Deze podcasts zijn geï“Het verlangen geraakt 

te worden” en worden geschreven en gemaakt door  het zgn. Podcastcollec-

tief van Vrijburg. nspireerd op het thema  

U kunt deze vrijzinnige miniaturen van max. 3 minuten, beluisteren en lezen 

op uw email en op de website van Vrijburg  

Wilt u deze miniaturen dagelijks ontvangen? Meldt u dan aan via de web-

site of stuur een mailtje naar info@vrijburg.nl 

 

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

via de website onze nieuwsbrief aanvragen. 

 

Coronamaatregelen Vrijburg: 

Ook voor de laatste preventie maatregelen tegen corona kunt u terecht op 

Vrijburg website zoals o.a. geen gelegenheid met elkaar koffie of thee te 

drinken, (30 personen) en aanmelding voor de kerkdiensten.  

(www.Vrijburg .nl)         
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http://www.vrijburg.nl/
http://www.vrijburg/


 

 

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

praten in onze LinkedIn groep. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Japke van Malde (071-5142807), ds 

Joost Röselaers (06-55776713) en Lodewieke Groeneveld (06-40832921)  
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, ge-

vormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid, 

respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten 

die terugkomen in onze diensten, kringen, avonden en andere activiteiten. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------  

Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op 

de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en 

lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via  

jroselaers@vrijburg.nl  

 

Naam…………………………………………………………. 

 

Adres ………………………………………............................ 

 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

 

E-mailadres:…………………………………………………… 

mailto:roselaers@

