
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst zondag 15 januari 2023 
(tweede zondag na Epifanie) 

 

Eenvoud is onuitputtelijk 
 

 
Mozaïek Broodvermenigvuldigingskerk in Tabgha (Meer van Galilea) 

 

Voorganger: dr. Johan Goud (Den Haag) 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Lector: Jet van Koppen 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  en 
via www.kerkdiens.tgemist.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: 870, 1 en 5 (Heilige God, geprezen zij uw komst) 

 

 
5 Ja, meer dan ziel en leven zijn 
gegund aan bloed en vlees, 
Godzelf zal in ons wezen zijn, 
de ademende Geest! 
 
Inleiding en lezing van Johannes 1:14 
 
Lezing van Johannes 2:1-11 
  



 

 

 

Lied: 807, 1,2 en 3 (Een mens te zijn op aarde)  

 

 

2 De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 
 

3 De vossen hebben holen 
de mensen weten heg noch steg 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen – 
maar wie is onze weg? 
 

 
Lezing van Johannes 6: 5-14 
 

Lied: 793, 1,2 en 3 (Bron van liefde) 



 

 

 
2 Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 

3 Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 

 
Overdenking 
 
Stilte  



 

 

Orgelspel:'Adagio' uit Suite no. 2, Georg Friedrich Händel 
 
Voorbeden en Stil gebed, afgesloten met Onze Vader 
 
Mededelingen en collecten 
 
De bloemen in deze dienst gaan naar mw. Mul-Vedder. 
 
Collectethema: de Wereld 
 

Eerste collecte: WereldOuders 

Miljoenen kinderen, waarvan vele in Latijns-Amerika, moeten het stellen 
zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. WereldOuders zet zich dage-
lijks in om de situatie van kansarme kinderen in Latijns-Amerika een stabiele 
basis te geven evenals onderwijs en medische zorg. WereldOuders werkt in 
Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, 
Mexico, Nicaragua en Peru. Rekening: NL 60 INGB 000 000 1171 t.n.v. We-
reldouders 
 
Tweede collecte: onze gemeente 
In het bijzonder voor het in stand houden van de kerkdiensten en voor ons 
kerkgebouw is uw bijdrage onmisbaar. 
Rekening: NL 51 INGB 0008 3745 67 t.n.v. St. Vrijzinnig Centrum Vrijburg, 
o.v.v. 1720 

    
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).  



 

 

In de kerk kunt u bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bankpas. 
 
De gemeente gaat staan 
 
Slotlied: 655, 1,2,3,4 en 5 (Zingt voor de Heer een nieuw gezang)  

 

 
2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
4 De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 

3 Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 
5 Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de 
Heer. 

 
Uitzending en zegen 
 
Orgelspel: 'Allegro' uit Suite no. 2 HWV 427, Georg Friedrich Händel 
 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken 
  



 

 

Mededelingen  
 
Zondag 22 januari kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds. Rachelle van Andel. 
 
Zondag 22 januari 12.00-15.00 uur Lunch voor ouders en kinderen en krie-
belbeestjesworkshop onder leiding van Mark van Praagh. 

 
Zondag 22 januari 17:15 uur Evening prayer m.m.v. de Cantorij. 
Voorganger: ds. Mpho Tutu. 
 
Donderdag 19 januari 12:30-14:00 uur Vrijburg-lunch. Opgeven graag vóór 
17/1 op info@vrijburg.nl of tel. 0206714277. 
 
Tentoonstelling ‘Drieluik’ in de Moddermanzaal. Schilderijen, reliëfs in blik 
en sieraden van drie kunstenaars. Door de week geopend op woensdag en 
donderdag van 9:30-16:00 uur.  
============================================================= 
 
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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