
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst zondag 8 januari 2023 
 

Een hand die je vasthoudt 
 
 

 
                                                                                              Auguste Rodin, La Main de Dieu 

 
 
Voorganger: Joost Röselaers 
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: 215, 1 t/m 5 (Ontwaak, o mens, de dag breekt aan)  

 

2 Rondom wie bidden dag aan dag 
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 
een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
een nieuwe kracht door ’s Geestes 
doop. 
 
4 Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat 

3 Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht aan-
schouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 
want het bestaat in Gods geduld. 
 
5 Houd dan de hemel in het oog, 
maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 
ziet gij een bovenaardse glans. 



 

 

 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: 527 (Uit uw hemel zonder grenzen)  

 

2 Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
4 Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 

3 Als een vuur zijt Gij verschenen, 

als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 
5 Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 



 

 

Inleiding 
 
Lezing:  
 
Lied: 275 (Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig) 

 
 
 

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbid-
den, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
 
4 Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 

3 Gij zijt onzichtbaar voor onze 
ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons 
dient. 
 
5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aan-
wezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

 
Overdenking 
 
Muzikale improvisatie 
 



 

 

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 de familie Röselaers 
 
Collectethema: de Wereld 
 
Eerste collecte: Pennywhistle Project, t.a.v.  kinderhuis HOPE-foundation 
Nepal - 
Dankzij de hulp van velen is het mogelijk om het kinderhuis (HOPE-founda-
tion Nepal) nu al zes jaar met veel plezier te ondersteunen in alle kosten 
van wonen, levensonderhoud, medische kosten en scholing. Er wonen zo’n 
12 kinderen in de leeftijden tussen de 5 en 13 jaar oud. Een jong Nepalees 
echtpaar, zorgt op een liefdevolle wijze voor de kinderen, die vroeger op de 
straten van Kathmandu gewoond hebben. Zij zijn hun ouders kwijtgeraakt 
of deze zijn overleden. Een paar kinderen kwamen van het platteland en 
waren ondervoed. Het kinderhuis werd gehuurd maar is in juni 2018 aange-
kocht met de opbrengst van de crowdfunding actie die de Stichting Pen-
nywhistle Project heeft gehouden aan het begin van 2018. Het kinderhuis 
wordt sinds 6 jaar maandelijks ondersteund in de kosten voor de huur, wa-
ter, electriciteit, gas, voedsel, medische kosten, kleding, schoolspullen en 
praktische hulp in en om het huis. 
De stichting beoogt het verbeteren van de kwaliteit van leven en welzijn 
van kansarme kinderen en volwassenen. Kinderen die nog steeds, of die 



 

 

vroeger op straat leefden. Projecten rond verschillende kinderhuizen, scho-
len, primary  health care- en water-projecten. Training en het inspireren van 
(jonge) mensen door middel van educatie, muziek en toneel.  
Rekening: NL 22 INGB 0007 4768 69 t.n.v. Stichting Pennywhistle Project, 
Amsterdam 
 
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: 919, 1-2-3 (Gij die alle sterren houdt)  

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


 

 

 

2 Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinsterend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, – 
al hun glans / dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 

3 God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, / doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren. 

 
Uitzending en zegen 
 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken en elkaar 
een goed nieuw jaar te wensen. 



 

 

Mededelingen  
 
Zondag 15 januari kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds. Johan Goud 
 
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. 
 
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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