
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst zondag 5 maart 2023 
 

Dragen en Verdragen 
 

 
 

 
Voorganger: ds. Foeke Knoppers 
Organist: Jan Pieter Lanooy  
Lector: Gon Homburg 
 
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 852: U komt mij, lieve God, zo nederig nabij 

 

 
2 U daalt het duister in, 
U deelt mijn angst en pijn, 
zo dodelijk bedroefd 
als maar een mens kan zijn, 
 
4 ik bid U, laat het licht 
dat doorbrak in uw smart, 
de zon die Pasen heet, 
ook dagen in mijn hart. 
 

 
3 een man van smarten die 
ter aarde valt en schreit, 
een lotgenoot, een vriend, – 
o Heer die bij mij zijt, 
 

 
Inleiding 
 
Lezingen:  Galaten 6:1-6 

Mattheus 13: 24-30 
  



 

 

 
Lied 547: 1, 4 en 5 Met de boom des levens wegend op zijn rug 

 
 
4 Laten wij God loven, leven van het 
licht, 
onze val te boven in een evenwicht, 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood 
vandaan. 
 

 
5 want de aarde jaagt ons naar de 
diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, liefde 
wordt niet moe. 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood 
vandaan. 

 
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. Harry E. Brandsma 
 
Collectethema: Jongeren 
 
Eerste collecte: Harriët Tubmanhuis 
Het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid Oost is een project voor de tij-
delijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen 
die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. 
Deze vrouwen zijn door organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland en de 
Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning doorverwezen. Zij hebben-
naast hun vluchtelingenproblematiek ook te maken met ziekte of fysieke 
gebreken en de zorg voor jonge kinderen en zijn daardoor extra kwetsbaar.  
Rekening NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët Tubmanhuis te 
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 voorts bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bank-
pas. 
 

    
 
 
De gemeente gaat staan 
 
Slotlied 943: 1, 4, 5 en 6 God gaat zijn ongekende gang 

 
  

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=PqS8hGsepSYJ7uQajiSpdWTNNof1C1vc


 

 

 
4 Zou gij verstaan, waar Hij u leidt? 
Vertrouw Hem waar Hij gaat. 
Zijn duistere voorzienigheid 
verhult zijn mild gelaat. 
 
6 Hoe blind vanuit zichzelve is 
het menselijk gezicht. 
Godzelf vertaalt de duisternis 
in eindelijk eeuwig licht. 
 

 
5 Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin, 
wordt klaar van uur tot uur. 
De knop is bitter, is begin, 
de bloem wordt licht en puur. 
 
 

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



 

 

Mededelingen  
 
Zondag 12 maart kerkdienst met kinderkerk en cantorij in Vrijburg om 
10.30 uur. Voorganger: ds. Rachelle van Andel. 
 
Donderdag 16 maart, 12:30-14:00 uur Vrijburg-lunch. Opgeven graag vóór 
14 maart op info@vrijburg.nl of tel. 020-6714277. 
 
Donderdag 16 maart, 18:00 uur Evening prayer. 
Voorganger: ds. Mpho Tutu van Furth. 
Na de dienst het gebruikelijke ‘potluck dinner’. 
 
Donderdag 23 maart, 20:00 uur: Algemene Leden Vergadering. 
 
Tentoonstelling ‘Der zachtheid der dingen’ in de Moddermanzaal. Aquarel-
len en conté-werken van Christine Wouters. Geopend op woensdag en 
donderdag van 9:30-16:00 uur. Graag van tevoren bellen met het bureau, 
020-6714277. 
============================================================= 
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. 
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