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Licht in donkere dagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voorganger: Yko van der Goot 
Organist: Peter Staats 
Lector: Gert van Drimmelen 
 
 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  en 
via www.kerkdienstgemist.nl  
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Opening van de dienst 
 

Orgelspel  Pachelbel: Variaties over ‘Was Gott tut das ist wohlgetan’ 

 
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 staat in het licht van de Eeuwige, 
 gemeente: de Eeuwige, die in liefde bij ons is, 
 voorganger: die ons bezielt en met elkaar verbindt, 
 gemeente: die vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 
 
Groet: 
 voorganger: Vrede zij u, 
 gemeente: de wereld zij vrede. 
 
De gemeente gaat zitten 



 

 

 
Gebed 
 
 
Lied 600: 1, 3 en 5 Licht, ontloken aan het donker 

 

 
 
3 Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 

5 Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 

 
 
Inleiding 
 
 
Eerste lezing: Psalm 8  
  



 

 

 
 
Lied 8a: 1 en 3, Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam 

 

 

 
 

3 Zie ik uw sterren in de nacht, 
die hemelhoog geschapen pracht, 

wat is dan niet het mensenkind 
dat Gij het kent en zo bemint. 

 
Tweede lezing: Romeinen 15: 1-13  
 
Lied 8a: 4 en 6 
 
4 Geen sterrenhemel houdt hem 
klein; 
de mens mag vorst der aarde zijn. 
Gij kroont hem als uw bondgenoot 
en maakt hem bijna god’lijk groot. 
 

6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
want op de aard’ is wijd en zijd 
het mensenkind uw majesteit. 
 

 
 



 

 

Overdenking 
 
Stilte  
 

Muziek  Heron: Voluntary in G 

 
Voorbeden 
 
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 ds. M.D. Koster 

 

Collectethema: Armoede 

 
Eerste collecte:  Stichting Jarige Job     

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op 
school vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het 
geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of 
zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kin-
deren geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij 
niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stich-
ting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, 
want ieder kind verdient een verjaardag!   

Rekening: NL 26 RABO 0108 7482 27 Stichting Jarige Job  



 

 

 
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 
  

http://vrijburg.nl/collecte1


 

 

 
 
Slotlied 418: 1, 2 en 3, God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven 

 

 

 
2 Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

 
3 Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 

 
 
Uitzending en zegen 
 

Orgelspel  Micheelsen: Fantasie 

 

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



 

 

Mededelingen  
Zondag 9 oktober om 15.00 uur intrededienst (met kinderkerk)  
van Rachelle van Andel 
Voorganger: Joost Röselaers 
 
N.B.: ’s morgens is er geen dienst. 
 
Moddermanzaal: tentoonstelling werken Pim Schilt. 
Te bezoeken op woensdag en donderdag 9:30 – 16:30 uur. 
Van tevoren graag bellen met bureau: 020-6714277 
 
============================================================= 
De voorgangers van Vrijburg zijn, ds. Joost Röselaers en ds. Mpho Tutu van 
Furth.  
 
 
Contactgegevens 
ds. Joost Röselaers 
Mobiel nummer: 06-55776713 
Jhroselaers@gmail.com 
 
Mpho Tutu van Furth  
via pastor@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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