
 

Dienst zondag 10 juli 2022 

Thema Onze Vader 

Voorganger:  Jasper Dijkman 
Organist:   Jan Pieter Lanooy 
Lector:   Herman Vinckers 

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: Dietrich Buxtehude, Ciacona in c-moll  

Luiden van de klokken 

Welkom en korte mededelingen 

Aansteken van de kaars en S8lte 

De gemeente gaat staan  

Lied: 221, 1-2




 2. 
 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
 waakt over mij en over al mijn gangen. 
 Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
 om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
 Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
 Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

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 geeP en ons vertrouwen vraagt. 

Groet: 
 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. 

Lied 221, 3 
 Spreek Gij het woord dat mij vertroosRng geeP, 
 dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
 Ontsteek die vreugde die geen einde heeP, 
 wil alle liefde aan uw mens besteden. 
 Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeP – 
 Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

De gemeente gaat zi6en 

Gebed 



Lied 995 

 2 
 O Vader, trek het leed u aan 
 van allen die met ons bestaan. 
 Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, – 
 doe ons hun naasten zijn in nood, 
 opdat zij weten wie Gij zijt: 
 de God van hun gerechRgheid. 

Lezing Jesaja 63:7-64:1-2 



Lied 605 

2 
De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 

3 
De toekomst is al gaande, 
een bron in de woesRjn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn. 

4 
De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 

5 
De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 

Lezing Lucas 11:1-13 

Overdenking  

S8lte  

Muziek: improvisaRe 



Voorbeden 

S8l gebed, afgesloten met Onze Vader: 

Mededelingen en collecten 

De bloemen in deze dienst gaan naar Jan Pieter Lanooy. 

Eerste collecte: S8ch8ng S8eKinderen van Moeder India 
Karm Marg is een kinderhuis nabij New Delhi dat 22 jaar bestaat uit een 
iniRaRef van een reiziger uit Holland samen met een Indiase 
hulpverleenster. Zij trokken zich het lot aan van straatkinderen uit de laagste 
kaste die rondom het staRon van Delhi zwerven. Er is geen overheidszorg 
voor hen en kansen voor een betere toekomst zijn dan uitgesloten. 
Alle 60 kinderen die zijn opgevangen in het tehuis krijgen bij hen passende 
scholing en training w.o. de Engelse taal en internet. Er is veel creaReve 
vorming. De kinderen ervaren Karm Marg als de vervanging van een 
ouderlijk huis. Hun kansen na vertrek worden door onderwijs en zorg sterk 
verbeterd. Soms zelfs tot student aan de universiteit. 
De leiding van het huis bestaat uit een team van 5 Indiase vrouwen. Het 
maken van tassen, portefeuilles en briefpapier uit weggegooide en 
afvalmaterialen samen met vrouwen uit het dorp levert Karm Marg de helP 
van het benodigde inkomen op. 
Rekening: NL12 INGB 0008 038 194 t.n.v. St. SRecinderen van Moeder India 

Tweede collecte: 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-co-
de reader (bv Lens op Android of Camera op iPhone). U kunt ook in uw internet 
applicaRe naar vrijburg.nl/collecte1 en vrijburg.nl/collectegemeente gaan. In alle 
gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalverzoekpagina van Vrij-
burg.  
In de kerk kunt u bij de wiie zuil bij de uitgang betalen met uw bankpas 

http://vrijburg.nl/collecte1


 

De gemeente gaat staan 

Slotlied 845 



2 
Tijd van troosten Rjd van tranen 
Rjd van mooi zijn Rjd van schamen 
Rjd van jagen nu of nooit 
Rjd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
Rjd van kruipen angst en spijt 
zee van Rjd en eenzaamheid. 

3 
Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeP afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeP 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeP om zeljehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 

Uitzending en zegen 

Orgelspel: Dietrich Buxtehude, Ciacona in e-moll 

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

Mededelingen  

Zondag 17 juli 2022 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds. Florisca van Willegen-Kerkvliet 

============================================================= 
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 Remonstran-
ten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en 
ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten die terugkomen 
in kerkdiensten, gespreksgroepen en overige acRviteiten. 
Voor de verschillende Nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden via onze website 
www.vrijburg.nl
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