
 

 

  

Dienst zondag  
9 januari 2022  
 
 
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
 
 
 
           Thema- waar kun je nog schuilen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Tina Geels 
                     Emeritus Remonstrants predikant Geertekerk   
Lector:          Marion Sanders   
Organist:      Jan Pieter Lanooy 
Cantrix:        Kaiyi Min 
 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerk TV.   



 

 

Orgelspel  - Dietrich Buxtehude | Wie schön leuchtet der Morgenstern 
BuxWV 223 (strofe 1) 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  
 
Stilte 
         
Openingslied: NLB 1001: 1, 2 (de wijze woorden) 

 



 

 

2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede.  
 
Groet: v. Aan het begin van deze viering spreken wij uit 
                 dat we bij elkaar zijn 
                 in herinnering aan het eeuwige Licht 
                 aangeroepen onder vele namen. 
                 Moge dit Licht ons hart openen  
                 voor een geest van  
                 liefde en mededogen 
                 ook in deze viering 
                Vrede voor u en voor jou. 
                Vrede voor heel de wereld 
Inkeer en gebed 
 
Lied: NLB 91a: 1, 2 

 



 

 

2.  Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 
Inleiding op thema  
 
1ste Lezing – Lucas 16: 19- 31 
 
Lied    NLB  158b: Een schoot van ontferming 

            



 

 

Overdenking 
 
Stilte  
 
Orgelspel   improvisatie                                                  
 
Voorbeden, afgesloten met: 

 
          Eeuwige     God,   wij  bidden   u     ver- hoor ons 
 
stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
                                                                
                                               (vrij naar Huub Oosterhuis) 
Onze Vader en moeder, 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde, 
uw wil geschiede: 
een wereld met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid is en brood gerechtigheid. 
waar om vrede niet wordt gevochten, 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen. 
waar kinderen helder en jong zijn. 
Dieren niet worden gepijnigd, 
mensen niet worden gedood. 
Leg uw woord op ons hart 
breek de macht van het kwaad 
Van U is de toekomst, kome wat komt. 
Amen 
 
Mededelingen en collecten 
 
Thema Europa en de wereld 
 
Eerste collecte: Pennywhistle Project t.a.v Kinderhuis Hope-foundation 
Nepal - 
           



 

 

Dankzij de hulp van velen is het mogelijk om het kinderhuis (HOPE-founda-
tion Nepal) nu al zes jaar met veel plezier te kunnen ondersteunen in alle 
kosten van wonen,levensonderhoud, medische kosten en scholing. 
Momenteel wonen er 12 kinderen in de leeftijden tussen de 5 en 13 jaar oud. 
Een jong Nepalees echtpaar, zorgt op een liefdevolle wijze voor de kinderen, 
die vroeger op de straten van Kathmandu gewoond hebben. Zij zijn hun ou-
ders kwijtgeraakt of deze zijn overleden. Een paar kinderen kwamen van het 
platteland en waren ondervoed. Het kinderhuis werd gehuurd maar is in juni 
2018 aangekocht met de opbrengst van de crowdfunding actie die de Stich-
ting Pennywhistle Project heeft gehouden aan het begin van 2018. Het kin-
derhuis wordt sinds 6 jaar maandelijks ondersteund in de kosten voor de 
huur, water, electriciteit, gas, voedsel, medische kosten, kleding, schoolspul-
len en praktische hulp in en om het huis. 
De stichting beoogt het verbeteren van de kwaliteit van leven en welzijn van 
kansarme kinderen en volwassenen. Kinderen die nog steeds, of die vroeger 
op straat leefden. Projecten rond verschillende kinderhuizen, scholen, primary 
health care- en water-projecten. Training en het inspireren van (jonge) mensen 
door middel van educatie, muziek en toneel.  
Rekening: NL 22 INGB 0007 4768 69 t.n.v. Stichting Pennywhistle Project, 
Amsterdam 
 

Tweede collecte: diaconie.  De diaconie zet zich in voor de samenleving. 
Zij ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De di-
aconie ondersteunt ook projecten in Amsterdam en ver daar buiten. 
Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 1730 
 
We zijn recent overgestapt van Tikkies naar 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) of zelfs de Tikkie 
QR-lezer. U kunt ook in uw internetapplicatie naar vrijburg.nl/collecte1 
en/of vrijburg.nl/collectediaconie gaan.  
In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalverzoek pa-
gina van Vrijburg. Als u in de kerk bent kunt u ook de witte zuil bij de uit-
gang voor contactloos betalen met uw bankpas gebruiken. 

Tikkies 
Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-code 
reader of tikkie-app (via playstore of appstore). U kunt ook  via de witte zuil 
bij de uitgang van de kerk  betalen. 



 

 

                                                               
 
Slotlied   Lied 183 uit: Zangen van zoeken en zien, melodie Ps. 146 
 

 

 
 

2.  Wees de stem in onze stilte 
      en het oor dat ons verstaat 
      wees de warmte als de kilte 
      onze liefde sterven laat. 
      En geef steeds betekenis  
      aan de vraag wat leven is. 

3.Wees de ziel van mijn gedachten,  
wees de drijfveer van mijn hand 
Breng het rijk dat wij verwachten 
mede door ons doen tot stand. 
Inspireer ons dag aan dag 
met uw geest en geef ons kracht. 



 

 

Uitzending en zegenbede  
 
Orgelspel - Dietrich Buxtehude  | Wie schön leuchtet der Morgenstern                  
                                                        BuxWV 223 (strofe 2) 
 
Aanstaande zondag drinken we weer via Jitsi koffie  
https://meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienst 
 
******************************************************** 
 
Zondag 16 januari 2022 digitale kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger Jasper Dijkman 
 
Wij wachten  de berichten van de overheid af, op 14 januari, voordat  
mensen weer naar de kerk kunnen gaan op zondag ochtend. Dat geldt ook 
voor andere aktiviteiten. 
 
Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd  
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid, verant-
woordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugko-
men in onze diensten, kringen, gespreksavonden en andere activiteiten. 

De voorgangers van Vrijburg zijn, ds Joost Röselaers (06-55776713)  
en Jasper Dijkman. (06-41760555) Wilt u een gesprek met  
één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via kerkdienstgemist.nl 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl.  
U kunt via de website onze nieuwsbrief aanvragen. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en mee-
praten in onze Facebook groep. 

  


