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Orde van de dienst 

. orgelspel: Johann Sebastian Bach, Preludium en fuga in d 

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars  

. de gemeente gaat staan 

. Lichtlied doe je licht aan 

!  
  
  
. votum 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan God, 
 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

. groet  
 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. 



.  introïtus Psalm 96a 

 !  

 2. Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: 
     aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 
     schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 
    wild is de zee en tevreden het land. 

 3. Roep tot de volkeren: God is de koning, 
     Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht; 
     Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 
     alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. 

 4. Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 
     zie, uw Verlosser gaat komen, wees blij! 
     Wuif alle bomen der wouden, verwelkom 
     juichend uw Koning, want Hij is nabij!  

. de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. Psalm 146a 
 

!  

 2. Hoe goed is ’t hun die bouwen 
     op Israëls vaste rots, 
     hun die zich toevertrouwen 
     de trouwe handen Gods. 
     Zij hebben ’t heil verkregen, 
     de allerschoonste schat; 
     God leidt hen op zijn wegen, 
     hun voet wordt moe noch mat. 



 3. Hij is de Heer, de sterke, 
     in Hem is alle macht. 
     Dat zeggen ons zijn werken, 
     dat zeggen dag en nacht, 
     de aarde en de hemel, 
     de mensen en het vee, 
     en alles wat er wemelt 
     in ’t water van de zee.  

. lezing Numeri 9: 15-23 

. lied 605 (melodie gezang 49) 
 

!  
 1. De toekomst is al gaande, 
     lokt ondanks tegenstand 
     ons weg uit het bestaande 
     naar eens te vinden land. 

 2. De toekomst is al gaande, 
     schept doorgang door de vloed, 
     dwars door het ongebaande 
     een pad dat voortgaan doet. 



 5. De toekomst houdt ons gaande, 
     voert ondanks tegenstand 
     ons uit het doods bestaande 
     naar nieuw, bewoonbaar land. 

. 2de lezing Lucas 7: 1-10 

. lied 840 
 

!  

 2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
     Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
     wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
     wees de adem waaruit ik ontsta. 

 3. Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
     ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
     en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
     en uw naam wordt een lied in mijn mond. 



. overdenking 

. orgelspel: Johann Sebastian Bach, Preludium in C  

. voorbeden, stilte, OnzeVader 

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 schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 

. collecten, thema Europa en 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 er van  
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 microkredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines,  het 
opzetten van een bakkerij of iets dergelijks. Door deze  microkredieten kan 
men een bedrijfje op zetten en daarmee de  inkomsten verhogen..  
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. tweede collecte: Gemeente 

. orgelspel tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach, Sinfonia in g 



. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar mevr. Hoff, Amsterdam Slotervaart 

. slotlied 655 

!  

 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! 

 3. Een lied van uw verwondering 
     dat nóg uw naam niet onderging, 
     maar weer opnieuw geboren is 
     uit water en uit duisternis. 

 4. De hand van God doet in de tijd 
     tekenen van gerechtigheid. 
     De Geest des Heren vuurt ons aan 
     de heilige tekens te verstaan. 



 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, de gemeente antwoordt met: Amen. 

. orgelspel: Johann Sebastian Bach, Preludium en fuga in C 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 

. Mededelingen:  

Zondag 10 juli  2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds Joep de Valk 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd 
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.  
Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid  
zijn onze uitgangspunten Deze staan als vanzelfsprekend aan de basis van al 
onze activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, gesprekskringen, onderlinge 
hulp en steun, reizen en uitjes. 
Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke 
geloofsontwikkeling.  Ook jongeren hebben hun eigen plaats van 
ontmoeting, eigen programma’s en een vrije inloop in de kelderruimte. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  
onze nieuwsbrief aanvragen via deze website. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06 53391524) en ds. Japke van Malde (071-5142807) 
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt 
u hen bellen. 

http://www.kerkdienst

