
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst zondag 12 februari 2023 
 

Thema: Vreugde en verantwoordelijkheid 
 

 
Helen Allingham (1848-1926), Harvest moon 

 
Voorganger: ds. Kim Magnée-de Berg 
Organist: Peter Staats 
Lector: Joan de Roos 
 
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 833: eerst in het Engels, vervolgens in het Nederlands gezongen 

 

2 Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
Inleiding 
  



 

 

 
Lied 845 Tijd van vloek en tijd van zegen 

 

 

2 Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 

3 Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 



 

 

 
Lezing Prediker 9: 7 – 11 
 
Lied 720 Alleen te leven om te zwoegen 

 

 

2 Alleen te leven om te weten, 
terwijl je nooit het antwoord vindt. 
Gods daden zijn niet na te meten: 
ook dit is najagen van wind. 
 
4 Alleen te leven om te dragen 
en nooit weer worden als een kind, 
altijd jezelf maar overvragen, 
ook dit is najagen van wind. 

3 Alleen te leven om te tellen 
wat je vandaag of morgen wint, 
maar niets kan je tevredenstellen, 
het is als najagen van wind. 
 
5 Geniet het leven als een gave. 
Geen mens weet wat hij morgen vindt, 
dus werp je brood uit op het water 
en let niet altijd op de wind. 

 
 
Lezing: Lucas 15: 11-32 
 
Lied 837: 1, 3 en 4 Iedereen zoekt U, jong of oud, 
 

 



 

 

 

 

3 Heer, als ons denken U ontkent, 
kan ons de leegte benauwen. 
Als onze hand uw schepping schendt, 
wilt U ons dan nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand – 
neem ons, uw mensen, bij de hand. 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 

4 Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 

 
Overdenking 
 
Stilte  
 
Orgelspel 



 

 

 
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 mw. L.J. Lubbers. 
 
Collectethema: Utrecht en Syrië  
 
Eerste collecte: Remonstrantse Broederschap 
In onze samenwerkende gemeente wordt één keer per jaar gecollecteerd 
voor het landelijk werk van de Remonstrantse Broederschap. 
Rekening: NL 39 INGB 0000 140 938. Remonstrantse Broederschap, Utrecht. 
 
Tweede collecte: Hulp aan Syrië 
Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis 
naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. 
Dit toch al zo kwetsbare land werd evenals Turkije getroffen door een zware 
aardbeving, en er volgde een tweede en er zijn inmiddels meer dan 25 na-
schokken geteld. Duizende mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit 
aantal zal snel oplopen. Daarnaast zijn er duizenden gewonden. Veel gebou-
wen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo. 
De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden slecht zijn: er valt 
sneeuw, regen en het is koud. Dit maakt de situatie nóg urgenter. Kerken 
vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, 
medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun 
beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en 



 

 

kou.  
Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, onder-
steunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.  
Namens Haroutune Selimian, predikant van een van de partnerkerken in 
Aleppo zegt Kerk in Actie: “Dank voor uw bezorgdheid en hulp”. 
N.B. Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we uw hulp 
voor de slachtoffers in Syrië 
U kunt uw gift overmaken t.n.v. Kerk in Aktie via rekeningnummer NL89 
ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp Syrië, of via de QR-code van de ge-
meente hieronder. 
 
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/collectege-
meente gaan. In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Be-
taalverzoekpagina 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 880 Het leven op aarde is vreugde en rijkdom 

 

 

2 Ons leven op aarde: fontein vol 
van goedheid 
stroomt over in arbeid, in passie en 
pijn, 
in de hectische steden en de stilte 
van wijsheid 
in elk kind, onbevangen en klein. 
 
4 Dus houd van het leven, geef dank 
aan de Schepper, 
wees blij met het licht van de Zoon 
dat ons tooit. 
 

3 Dit leven op aarde: een bron van 
genezing, 
welt op in ons lachen, zingt mee in 
ons lied. 
Brengt zorg voor de armen, geeft 
gemeenschap en liefde, 
bevrijdt onze ziel van verdriet. 
 
Voel de kracht van de Geest en volg 
het pad van de vrede 
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 
 

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



 

 

Mededelingen  
 
Zondag 19 februari kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds. Joost Röselaers. 
 
Donderdag 16 februari 12:30-14:00 uur Vrijburg-lunch. Opgeven graag vóór 
14/2 op info@vrijburg.nl of tel. 020-6714277. 
 
Zondag 19 februari aansluitend aan de dienst om 11:45 uur in de Modder-
manzaal opening tentoonstelling ‘Der zachtheid der dingen’. Aquarellen en 
conté-werken van Christine Wouters. 
Door de week geopend op woensdag en donderdag van 9:30-16:00 uur.  
Om teleurstelling te voorkomen 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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