
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst met kinderkerk zondag 5 februari 2023 
 
 

Thema: ‘Wat is de mens?‘ 
 
 

 
 

 
 

 
Voorganger: ds. Yko van der Goot 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Lector: Gert van Drimmelen 
 
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 162 In het begin lag de aarde verloren 

 

2 In het begin zijn de wolken en 
luchten, 
in het begin is de hemel ontstaan. 
God sprak zijn woord en de wateren 
vluchtten: 
zo bracht Hij scheiding en ruimte 
aan. 
 
4 In het begin zijn de sterren gaan 
branden, 
in het begin kwam de zon en de 
maan. 
Boven het land en de zee en de 
stranden 
wijzen zij wegen en tijden aan. 
 
6 In het begin riep God mensen tot 
leven, 
in het begin was het woord in hun 
mond. 

3 In het begin is de aarde gekomen, 
in het begin uit de diepte der zee. 
In het begin kwam het gras en de 
bomen, 
bloeiden de bloemen en graasde 't 
vee. 
 
5 In het begin kwamen vogels gevlo-
gen, 
in het begin werd hun lied al ge-
hoord. 
Vissen in ’t water, wat leeft op het 
droge: 
God schiep de dieren, elk naar hun 
soort. 
 
Wat was het goed om op aarde te 
wonen, 
wat was God blij dat de wereld be-
stond. 



 

 

Gesprekje met de kinderen 
 
Kinderen gaan naar hun eigen ruimte, we zingen: 
Wie gaat er mee, wie gaat er mee? 
Dwars door woestijnen heen en recht door zee, 
Waar geen velden en geen wegen zijn, 
Naar een leven in de gloria, victoria 
 
Inleiding 
 
Lezingen: Psalm 8 (Naardense Bijbel) en Romeinen 11: 33 t/m 12: 2 
 
Lied 848 Al wat een mens te kennen zoekt 

 

2 Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
 
4 Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 

3 De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 
 
5 Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
aan de drie-ene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat 
en in het eind ons wacht. 

 



 

 

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 dhr.W.J. Oosterveld in Bloemendaal. 
 
Collectethema: Gemeente en anderen 
 
Eerste collecte: Vereniging Vrijzinnige Protestanten 
In onze samenwerkende gemeente wordt één keer per jaar voor het lande-
lijk werk van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten gecollecteerd. 
Rekening: NL 39 INGB 0000 5078 89. Landelijke VVP Utrecht. 
 
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 daarnaast 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  
bankpas. 
 

    
 
Kinderen komen terug 
 
De gemeente gaat staan 
 
Lied 984: 1, 2, 3 Gezegend die de wereld schept 

 

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


 

 

2 Gezegend die de aarde maakt, 
de grenzen van de zee bewaakt, 
ontluiken doet het jonge groen, 
de kleurenpracht van elk seizoen. 
 

3 Gezegend die een woonplaats 
maakt 
voor wat beweegt en ademhaalt: 
de dieren in het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 

 
Uitzending en zegen 
 
Lied 984: 5 en 6 
5 Gezegend zijt Gij om uw woord 
dat ons tot vrede heeft bekoord, 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft. 

6 Gezegend zijt Gij om de Geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 

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



 

 

Mededelingen  
 
Zondag 12 februari kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds. Kim Magnée-de Berg. 
 
Aansluitend aan de dienst van vanmorgen: Bijeenkomst rondom het orgel. 
Tijdens de laatste ALV zijn een aantal vragen over het nieuwe, aangeboden 
orgel en ons huidige orgel behandeld. Lees het stuk Van het bestuur (Jan Se-
venster) in de Nieuwsbrief van januari. Nu gaan we daarop door.  
 
Tentoonstelling ‘Drieluik’ in de Moddermanzaal tot 12 februari. Schilde-
rijen, reliëfs in blik en sieraden van drie kunstenaars. Door de week geo-
pend op woensdag en donderdag van 9:30-16:00 uur. Voor bezichtiging 
vooraf even 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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