
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 16 oktober 2022 
 

Thema: Met andere ogen kijken naar mens en natuur 
 

 
     Foto: Jan Jorrit Hasselaar (Taizé) 

Voorganger: dr. Jan Jorrit Hasselaar 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Lector: Wiep Wegenwijs 
 
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: Jan Pieterszoon Sweelinck, Psalm 23 vers 1 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars en Stilte 
 
De gemeente gaat staan  
 
Lichtlied: ‘Licht dat wil ingaan tegen donkere nachten’ 

 

 
 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 283, In de veelheid van geluiden 

 

 
2 En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
4 Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 

3 Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 
5 Die ons naam voor naam wilt noe-
men, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 
 

 
Inleiding 
 

Eerste lezing: Psalm 104: 16-31 

 

Tweede lezing: Mattheus 13: 31-32 

  



 

 

Lied 978, Aan U behoort, o Heer der heren 

 

 
2 Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 

3 Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 

 



 

 

Overdenking  
 
Stilte  
 
Muziek: Improvisatie 
 
Voorbeden.  
De gemeente beantwoordt ‘Zo bidden wij…’, met lied 367e: 

 

 
 
Stil gebed, afgesloten met 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 schuld 
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 
 
De bloemen in deze dienst gaan naar Jan Jorrit Hasselaar 
 
Collectethema: Armoede 
 
Eerste collecte: WereldOuders 
Miljoenen kinderen, waarvan velen in Latijns-Amerika, moeten het stellen 
zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Zij lijden honger, gaan niet 
naar school en werken om te overleven. Ze komen vaak al jong in aanraking 
met criminaliteit en geweld. Hun toekomstperspectief is een leven in ar-
moede. Wat deze kinderen nodig hebben is familie. WereldOuders is voor 
deze kinderen familie. Kinderen zijn de toekomst. Dankzij steun, liefde en 



 

 

zorg geeft deze organisatie kinderen de kans om de armoedespiraal, te 
doorbreken. WereldOuders zet zich dagelijks in om de situatie van kans-
arme kinderen in Latijns-Amerika een stabiele basis te geven evenals onder-
wijs en medische zorg. WereldOuders werkt in Bolivia, Dominicaanse Repu-
bliek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru. 
Rekening: NL 60 INGB 000 000 1171, t.n.v. Wereldouders 
 
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 bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bankpas 

    
 
 
De gemeente gaat staan 
 
Slotlied: Ik ben niet meer bang in het nachtelijk donker 

http://vrijburg.nl/collecte1


 

 

 
 
 
Uitzending en zegen 
 
Orgelspel: Jan Pieterszoon Sweelinck, Psalm 23 vers 3 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken 
  



 

 

Mededelingen  
 
Zondag 23 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: Joost Röselaers 
’s Avonds géén Evening Prayer 
 
Vrijburglunch, donderdag 20 oktober, 12:30 uur. 
Uiterlijk de 18e opgeven bij Nel Steerenbrug, 020-6737383 of Nely Smits,  
06 12330121 
 
Diner Pensant met Denise Harleman (Collectief Kapitaal), donderdag 20 
oktober ’s avonds. Aanmelden bij Joost Röselaers, jhroselaers@gmail.com  
 
Tentoonstelling Pim Schilt in de Moddermanzaal, hele maand oktober 
============================================================= 
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 
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