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Orde van de dienst 

orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, More palatino. 

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 de Eeuwige, 
 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: die ons stelt in haar 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. 
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lied: De vreugde voert ons naar dit huis (melodie van gezang 447) 

!  

1.  De vreugde voert ons naar dit huis 
     waar ’t woord aan ons geschiedt 
     God roept zijn naam over ons uit 
      en wekt in ons het lied. 

2.  Dit huis van hout en steen, dat lang 
     de stormen heeft doorstaan, 
     waar nog de wolk gebeden hangt 
     van wie zijn voor gegaan. 

3.   Dit huis dat alle sporen draagt 
      van wie maar mensen zijn, 
      de pijler die het alles schraagt, 
      wil Jij die voor ons zijn? 

4.   Zal dit een huis, een plaats zijn  
    waar 
      de hemel open gaat, 
      waar Jij ons met Jouw eng’len  
    troost, 
      waar Jij Je vinden laat.       

6.   Vervul ons met een nieuw verstaan 
      van ’t woord, waarin Jij spreekt, 
      en reik ons zelf als leeftocht aan 
      het brood, dat Jij ons breekt. 

7.   Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
      maar blijven zal de kracht 
      die wie hier schuilen verder leidt 
      tot alles in volbracht.  

(tekst Sytze deVries) 

de gemeente gaat zitten 
inleiding 

stilte 1 minuut 
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inkeergebed 

inkeerlied Wees de grond onder mijn voeten,  
tekst: Reinier Kleijer 
organist speelt melodie een keer voor 

Wees de grond onder mijn voeten  
wees het dak boven mijn hoofd  
wijs mij richting op de route  
naar de toekomst ons beloofd  
Wees de bron waaruit ik put  
Liefde, vrede en geluk. 
  
Wees de stem in onze stilte  
en het oor dat ons verstaat  
wees de warmte als de kilte  
onze liefde sterven laat;  
En geef steeds betekenis  
aan de vraag wat leven is. 

Wees de ziel van mijn gedachten,  
wees de drijfveer van mijn hand.  
Breng het Rijk dat wij verwachten  
mede door ons doen tot stand  
Inspireer ons dag aan dag  
met uw Geest en geef ons kracht. 

Wees de zekerheid als twijfel  
ons verlamt tot op het bot.  
Laat in ons het inzicht rijpen  
van wat mensen noemen 'God',  
en zaai twijfel in mijn geest  
als ik u te zeker weet. 

overweging Van krimpen zonder kramp naar kracht 
Pieter van Os 

orgelspel en fluit  Georg Friedrich Händel. Sonate in F. larghetto en allegro. 

lezing  

Markus 8, 34-38  
Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei:  
‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen,  
zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. 
Want ieder die zijn leven wil behouden,  
zal het verliezen,  
maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie,  
zal het behouden. 
Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, 
maar er het leven bij inschiet? 
Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 
Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd 
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schaamt voor mij en mijn woorden,  
zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt,  
wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen  
en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’  
Johannes 6, 60.-66-68  
Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden:  
‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ 
Toen trokken veel leerlingen zich terug  
en gingen niet verder met hem mee. 
Jezus vroeg nu aan de twaalf: 
‘Willen jullie soms ook weggaan?’ 
Simon Petrus gaf antwoord:  
‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?  
U spreekt woorden die eeuwig leven geven, 

afsluitende woorden   

lied Taizé 18 
meditatieve herhaling, 4 x 

Confitimini Domino, quo-ni-am bonus 
Confitimini Domino, al-le-lu-ia 

!  
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voorbeden, afgewisseld met 

!  

meditatieve stilte 3 minuten 

gezamenlijk Onze Vader 

bloemen 
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: Dhr. M.C.van Veen. 
Amsterdam. 

mededelingen en open tijd 

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. Bijkomend voordeel 
van deze manier van werken is dat er snel resultaat kan worden geboekt en 
dat de dorpsbewoners in San Juan zien dat er vooruitgang wordt geboekt en 
dat geeft vertrouwen in de toekomst. 
Rekening ING : 45.47.502 
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.   tweede collecte; diaconie 

orgelspel en fluit tijdens de collecten, Georg Friedrich Händel. Sonate in F 
                                                                                    alla siciliana en allegro  

slotlied Iona 40 Wil je opstaan en mij volgen 

!  

     Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
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afscheid en zegen 
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

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

Zondag 25 januari 2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds.Jessa van der Vaart 
Na de dienst wordt er een expositie geopend in de Moddermanzaal. 
Het werk is van de fotografe, Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier. 

Vrijzinnig Centrum Vrijburg 

Vrijburg wil een levendige, gastvrije geloofsgemeenschap zijn,  
een plaats van bezinning en bezieling, waar ruimte is voor vragen,  zoeken 
en twijfelen.  
Wij staan open voor alle bronnen die ons inspiratie geven bij onze zoektocht 
door het leven en bij het mens zijn in de wereld, met name de bijbelverhalen, 
maar zeker ook poëzie en andere wereldgodsdiensten.  
Naast spiritualiteit is de zorg voor elkaar belangrijk. 
Vrijburg staat in de samenleving – letterlijk en figuurlijk – en wil daar ook 
naar handelen. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via http://kerken.streamit.eu. 
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 Dik Mook (06-44886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen. 
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