
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst zondag 19 maart 2023 
 

De zieken bezoeken 
 
 

 
                     Rembrandt, Jezus en de dochter van Jairus 

 
 
Voorganger: Joost Röselaers 
Lector: Carolien Morée 
Organist:  Jan Pieter Lanooy 
 
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  
 
Lied 213: 1,2,4 en 5 Morgenglans der eeuwigheid 

 
  



 

 

 

 
2 Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 
 
5 Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 
 

 
4 Breekt de jongste morgen aan, 
geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij met U opgestaan 
alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 
onbevreesd. 
 

 
 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 982 In de bloembol is de krokus 



 

 

 

2 Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 
 

3 In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 

 
Inleiding 
 



 

 

Lezing: Marcus 5:21-43  
 
Lied 855 Hem even aan te mogen raken 

 

2 Maar Hij verdwijnt haast uit mijn ogen 
terwijl mijn diepe wonde bloedt; 
Hij drijft, door anderen bewogen, 
de verte langzaam tegemoet. 
 
4 En toch, wanneer Hij maar zou weten 
dat ergens diep in dat gedrang 
ik Hem nog volg, ziek en verbeten, 
en naar zijn zuiverheid verlang. 

3 Er is zoveel, er zijn zovelen 
tussen ons in, zoveel verdriet 
en tijd en dringen en krakelen 
en tempel, priester en leviet. 
 
5 Hij die mijn leven heel kan maken, 
de kracht, de macht die Jezus heet: 
als ik Hem even aan mocht raken, 
alleen de zoom maar van zijn kleed. 

 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Voorbeden en Stil gebed, afgesloten met Onze Vader 
 
Mededelingen en collecten 
 
De bloemen in deze dienst gaan naar mw. Judith Vermaas. 
 



 

 

Collectethema: Jongeren 
 
Eerste collecte: Stichting Opkikker 
Stichting Opkikker biedt gezinnen met een ziek kind een onvergetelijke dag. 
Men ontzorgt hen een hele dag met een supergaaf activiteitenprogramma 
dat helemaal is toegesneden op hun specifieke gezinssituatie; een Opkikker-
dag. Via de sponsor Center Parcs heeft men een permanente locatie op De 
Eemhof, waar elk jaar zo’n 2.000 nieuwe gezinnen ontvangen worden. 
Rekening: NL44RABO0157182622 Stichting Opkikker in Almere. 
 
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 978: 1,2, 3 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. 

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. 

 
Uitzending en zegen 
Beaming met lied 978: 4  
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 

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

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



 

 

Mededelingen  
 
Zondag 26 maart kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds. Jan van Aller. 
 
Donderdag 23 maart, 20:00 uur: Extra Algemene Leden Vergadering. 
Daarin worden in ieder geval aanpassingen van de statuten en de stand van 
zaken m.b.t. het nieuwe orgel besproken. 
Stukken worden per e-mail verstuurd aan alle leden en vrienden. Mensen 
zonder e-mail krijgen de agenda en de samenvatting per post. 
Kopieën van deze stukken liggen achter in de kerk. 
 
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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