
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dienst zondag 26 februari 2023 
 

 
De (stille) Schreeuw als taal van de buitenstaander 

 

 
 
 

Voorganger: Harmen Elisa (Harry) Brandsma 
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: Johann Sebastian Bach, Vater unser in Himmelreich, BWV 683 
 
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 dienstbaarte 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 647: 1, 2 Voor mensen die naamloos 

 

 
2 Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 
 
Inleiding Laten wij, zo ook in deze dienst, de ogen openen voor verhalen die 
ons ongemakkelijk maken. Verhalen van geweld, ver weg en dichtbij, en 
onze oren trainen voor de geluiden die spreken over een toekomst voor ons 
allen, zo ook voor diegenen van waarvan wij wegkijken 
 
Lezing 2 Kon 2: 19-25 (Naardense bijbel) 



 

 

Lied 647: 3, 4 
3 Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 

4 Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 

 
Lezing Mat 15: 22-28 (Naardense bijbel) 
 
Lied 345: 1, 2, 3 Gij hebt uw woord gegeven 

 



 

 

2 Nu ik U heb gegeven 
mijn woord op deze dag, 
geef dat met heel mijn leven 
ik daarvoor instaan mag, 
dat ik het in mijn daden 
waarmaak aan iedereen. 
Maak zichtbaar uw genade 
door mij en om mij heen. 

3 God, die uw woord gegeven, 
uw Zoon gezonden hebt 
en naar zijn beeld het leven 
van wie U kent herschept, – 
wees door uw Geest met allen 
die hebben ja gezegd, 
dat zij die staan niet vallen. 
Maak Gij ons trouw en echt. 

 
Overdenking De (stille) Schreeuw als taal van de buitenstaander 
(N.B. Tijdens de overdenking wordt Mat. 15:14-20 uit de Naardense bijbel 
gelezen) 
 
Stilte  
 
Muzikale improvisatie 
 
Voorbeden 
 
Stil gebed, afgesloten met Onze Vader: 
 
Mededelingen en collecten 
 
De bloemen in deze dienst gaan naar mw. W. Wille-van der Wekken 
 
Collectethema: Gemeente en anderen 
 
Eerste collecte: Stichting voor Vluchtelingen-Studenten U.A.F. 
Het UAF is opgericht nadat in 1948 de studentenopstand in Praag hard werd 
neergeslagen. Een groep van 50 Tsjechische studenten vluchtte naar Neder-
land. Op initiatief van de Nederlandse universiteiten kregen zij de kans om 
hun studie in Nederland te vervolgen. Dat was het begin van het Universi-
tair Asiel Fonds. Veel vluchtelingen hebben al een studie afgerond in hun 
land van herkomst. Hun diploma’s worden hier echter niet erkend. Daarom 
is opnieuw studeren of bijscholen vaak noodzakelijk om een nieuw leven op 
te bouwen.  



 

 

Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en 
het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. 
Het UAF ziet tegenwoordig dat het mbo voor veel vluchtelingen (middel-
baar én hoogopgeleid) een kansrijke route is op weg naar werk. Daarom 
biedt het UAF sinds april 2017 een aantal diensten aan in het mbo voor de 
vluchtelingen die in staat zijn op mbo-niveau 3 of 4 een diploma te behalen 
of op dat niveau uit te stromen naar werk. 
Rekening: NL 41 INGB 0000 0763 00 Stichting voor Vluchtelingen-Studenten 
UAF 
 
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). 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 995: 1, 2 O Vader trek het lot u aan 

 
 

2 O Vader, trek het leed u aan 
van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, – 
doe ons hun naasten zijn in nood, 
opdat zij weten wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 
 
Uitzending en zegen 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach, Fuga in c-moll, BWV 546 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken 



 

 

Mededelingen  
 
Zondag 5 maart kerkdienst in Vrijburg om 10:30 uur.  
Voorganger: ds. Foeke Knoppers 
  
Vrijdag 10 maart, 10:30 uur, Van Hille Kamer, Literatuurkring. Boekbespre-
king van Vrij (Lea Ypi, De Bezige Bij, 2021). De schrijfster, opgegroeid in 
communistisch Albanië, maakte de overgang mee naar een 'vrije' markt. Ze 
verkent de grenzen van vooruitgang en de last van het verleden en onder-
zoekt waar onderdrukking en vrijheid elkaar raken. Iedereen welkom! 
 
De Evening Prayer met ds. Mpho Tutu vindt in het vervolg maandelijks op 
de derde donderdagavond om 18:00 uur plaats. De e.v. is 16 maart a.s.  
Na de dienst het gebruikelijke ‘potluck dinner’.  
 
Tentoonstelling ‘Der zachtheid der dingen’ in de Moddermanzaal. Aquarel-
len en conté-werken van Christine Wouters. Geopend op woensdag en 
donderdag van 9:30-16:00 uur. 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. 
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Voor de verschillende Nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden via onze web-
site: www.vrijburg.nl. 

http://www.vrijburg.nl/

