
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst met kinderkerk zondag 6 november 2022 
 

De vreugde der wet 

 
 
 
Voorganger: ds. Klaas Vos 
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 
 
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 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 
 

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. 
 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 



 

 

Gesprekje met de kinderen 
 
Kinderen gaan naar hun eigen ruimte, we zingen: 
Wie gaat ermee, wie gaat eer mee? 
Dwars door woestijnen heern en recht door zee, 
Waar geen velden en geen wegen zijn, 
Naar een leven in de gloria, v ictoria 
 
Lezing: Psalm 19 
 
Lied 839: Ik danste die morgen toen de schepping begon 

 



 

 

 
2 De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans weer in. 
Refrein 
 
3 Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Refrein 
 

4 De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu. Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. 
Refrein 
 
Overdenking 
 
Stilte  
 
Muziek 
 
Voorbeden 
 
Stil gebed, afgesloten met Onze Vader 
 
 
Mededelingen en collecten 
 
De bloemen in deze dienst gaan naar de heer en mevrouw Wiegmans 
  



 

 

 
Collectethema: Zieken 
 

Eerste collecte: Hospice het Veerhuis  

Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te le-
ven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen levens-
overtuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is afhankelijk 
van giften en bijdragen van bewoners en hun familie. 
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam 
 
 
Tweede collecte: onze diaconie 
De diaconie zet zich in voor de samenleving. 
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/collectediaco-
nie gaan. In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalver-
zoekpagina van Vrijburg.  
In de kerk kunt u bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bankpas 

    
 
Kinderen komen terug.  
 

http://vrijburg.nl/collecte1


 

 

De gemeente gaat staan 
 
Slotlied 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

 

 
2 Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen 
en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 
4 Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen 
en omzien 
naar alles wat er leeft. 

 
3 Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken 
en delen 
als ons is voorgedaan? 
 

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



 

 

Mededelingen  
 
Zondag 13 november kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: Mpho Tutu van Furth 
 
Woensdag 16 november 10:00 uur Bible study with Mpho Tutu. More infor-
mation on https://www.vrijburg.nl/weekly-bible-study/ 
 
Zaterdagmorgen 19 november 10:00 ALV.  
 
Zondag 27 november 12.00-16.00 uur in Vrijburg lunch en middag voor 
(oud) vrijwilligers. Noteer 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  
 
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 

https://www.vrijburg.nl/weekly-bible-study/
mailto:jhroselaers@gmail.com
mailto:pastor@vrijburg.nl
http://www.vrijburg.nl/

