
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst zondag 23 oktober 2022 
 

Thema Hoe vrij zijn wij? 
 

 
                Marc Chagall, Mozes  

 
Voorganger: Joost Röselaers 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Lector: Liesjettie de Jong  
 
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 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars en Stilte 
 
De gemeente gaat staan  
 
Lichtlied: 215: 1-2-3-4-5 (Ontwaak, o mens, de dag breekt aan)  
 

 
 
2 Rondom wie bidden dag aan dag 
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 
een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 
 

3 Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 
want het bestaat in Gods geduld. 
 

Bemoediging 
 
 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. 
 
Vervolg lied 215 
 

4 Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 
 

 

5 Houd dan de hemel in het oog, 
maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 
ziet gij een bovenaardse glans. 
 

 
De gemeente gaat zitten 
 
Gebed 
 
Muziek  
 
Inleiding 
 
Lezing: Exodus 19: 1-9 en 20: 1-17 
 
  



 

 

Lied 606 (Met Mozes zijn wij meegegaan)  
 

 
 
 
2 O Mozes, roep toch tot de Heer, 
het water is zo diep. 
Er is voor ons geen uitweg meer, 
het water is zo diep. 
Waar is 't beloofde paradijs? 
Is dit het einde van de reis 
dat wij verdrinken in de zee? 
Waarom nam jij ons mee? 
 

3 Maar Mozes heft zijn staf omhoog: 
al is het water diep, 
de wind steekt op, de zee wordt droog. 
En Hij, die zelf ons riep, 
Hij brengt ons naar de overkant, 
Hij leidt ons naar 't beloofde land. 
Maar farao met heel zijn stoet 
gaat onder in de vloed. 
 

 
  



 

 

Overdenking  
 
Stilte  
 
Muziek 
 
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 Mpho Tutu van Furth. 
 
Collectethema: Armoede 

Eerste collecte: VluchtelingenWerk  Amstel tot Zaan Vluchtelingenwerk 

Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en vluchtelingen in de hoofd-

stad. Men ziet toe op een rechtvaardige asielprocedure en helpt vluchtelin-

gen bij de opbouw van een nieuw bestaan. Bij het vinden van huisvesting, 

het leren van Nederlands, het (bij)scholen, het opdoen van contacten en 

het vinden van werk. Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93  t.n.v. Stichting 

VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan 

 
  



 

 

Tweede collecte: onze diaconie De diaconie zet zich in voor de samenle-

ving. 

Zij ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De di-

aconie ondersteunt voorts projecten In Amsterdam en ver daarbuiten. 

Rekening: NL 56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 1730. 

 
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


 

 

 
419 (Wonen overal nergens thuis)  

 
 
2 Wonen overal even thuis 

handel en wandel en huis na huis 

loven en bieden op waarheid en waan 

wagen en winnen en verder gaan – 

mensen veel geluk. 

 

3 Wonen overal bijna thuis 

aarde mijn hemel mijn vaders huis 

stijgende sterren de lach van de maan 

mensen die dromend een stem verstaan – 

mensen veel geluk. 

 

Uitzending en zegen 
 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken 
  



 

 

Mededelingen  
 
Zondag 30 oktober kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds. Rachelle van Andel 
 
Zondag 23 oktober GEEN Evening prayer om 17.15 uur. 
 
Maandag 24 oktober 20.00 uur in Vrijburg Filosofiebijeenkomst over deel 1 
van het boek Vergeving van Desmond en Mpho Tutu. 
 
Zondag 27 november 12.00-16.00 uur in Vrijburg lunch en middag voor 
(oud) vrijwilligers. Noteer alvast de datum. 
 
============================================================= 
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  
 
ds. 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 

mailto:jhroselaers@gmail.com
mailto:pastor@vrijburg.nl
http://www.vrijburg.nl/

