
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst zondag 22 januari 2023  
 

Elke dag opnieuw beginnen 
 

 
 
Voorganger: ds. Rachelle van Andel  
Organist: Jan Pieter Lanooy  
Lector: Liesjettie de Jong 
 
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: 819 (Vrede voor dit huis) 

 

 
2 Vrede voor dit huis, 
gegrond op goed vertrouwen. 
De poort omrankt met wijsheid 
die in de morgen geurt. 
 
4 Vrede voor dit huis 
voor wie er wonen liefde, 
dat zij de zegen proeven 
van vruchten, brood en wijn. 

 
3 Vrede voor dit huis, 
een rustplaats langs de wegen 
voor wie met open handen 
om onderkomen vraagt. 
 
5 Vrede voor dit huis, 
wanneer de nacht zal komen 
dat wij de warmte delen 
en God het licht behoedt. 

 
Inleiding 
 
Lezing(en) 
 
Lezing: Fragment uit Michael Ende – Momo en de tijdsspaarders  
 “Echt luisteren kunnen maar heel weinig mensen. En zoals Momo kon luis-
teren, was volkomen uniek. Momo kon zó luisteren, dat domme mensen in-
eens heel slimme ideeën kregen. En denk maar niet dat Momo iets zei of 



 

 

vroeg wat de ander op dat idee bracht, nee, ze zat alleen maar toe te luiste-
ren met al haar aandacht en belangstelling. Daarbij keek zij de ander met 
haar grote, donkere ogen aan en degene die sprak voelde hem opeens ge-
dachten te binnen schoten, waarvan hij nooit had durven dromen dat hij ze 
in zich had. Ze kon zo luisteren, dat wanhopige en besluiteloze mensen op-
eens precies wisten wat ze wilden. Of dat verlegen mensen plotseling vrijuit 
durfden praten. Of dat ongelukkige en bedroefde mensen vertrouwen kre-
gen en blij werden. En wanneer iemand het gevoel had dat zijn leven volko-
men mislukt en zinloos was, en hij zelf maar één van de velen, iemand waar 
het helemaal niet op aan komt en die net zo snel vervangen kan worden als 
een gebroken pot – en hij ging dat allemaal aan de kleine Momo vertellen, 
dan werd hem terwijl hij nog sprak, op een geheimzinnige manier duidelijk 
dat hij het helemaal mis had; dat men hem precies zoals hij was, onder alle 
mensen maar één enkele keer tegenkwam en dat hij daarom op zijn bijzon-
dere manier belangrijk was voor de wereld. Zo kon Momo luisteren!”  
 
Lied: 816, 1 en 2 (Dat wij onszelf gewonnen geven) 

 
 

2 Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 
 
Lezing: Matteüs 4: 12-22 



 

 

Lied: 816, 3 en 4 (Dat wij onszelf gewonnen geven) 
 
3 Omdat de huizen die wij bouwden 
geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 
 

 
4 Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 
 

 
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 mw. A. van Heuven-Verhoeve. 
 
Collectethema: De wereld 
 
Eerste collecte: Amigos de San Juan de Flores  
Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het 
dorpje San Juan de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door 
middel van kleinschalige en concrete projecten. Deze projecten worden met 
relatief eenvoudige en weinig middelen gerealiseerd. Daarbij ligt de focus 



 

 

op onderwijs, omdat men ervan overtuigd is dat de bewoners hierdoor in 
staat worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.  
Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare 
school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast 
worden er naaicursussen voor vrouwen georganiseerd en worden er micro-
kredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten van 
een bakkerij of dergelijke. Door deze microkredieten kan men een bedrijfje 
op zetten en daarmee de inkomsten verhogen.  
Rekening NL 04 INGB 0004 547 502 t.n.v. Amigos de Juan de Flores. 
 
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. 
 

    

 

  

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


 

 

 
De gemeente gaat staan 
 
Slotlied: 419 (Wonen overal) 

 

 
2 Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en 
waan 
wagen en winnen en verder gaan – 
mensen veel geluk. 
 

 
3 Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 
stijgende sterren de lach van de 
maan 
mensen die dromend een stem ver-
staan – 
mensen veel geluk. 

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



 

 

Mededelingen  
 
Zondag 29 januari kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: mw. ds. M.J. Wassenaar. 
 
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. 
 
Dinsdag 24 januari, 20.15 uur, Van Hillekamer: voorbereiding nieuwe serie 
Vrijzinnige Miniaturen over Dagelijkse Rituelen, o.l.v. Rachelle van Andel, 
Margriet Dijkmans van Gunst en Dik Mook. Inbreng van velen gevraagd, dus 
iedereen welkom.  
============================================================= 
 
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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