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Orde van de dienst 

. orgelspel 

. 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 lied 807: 1,2,3 

!  

2   De bomen hebben wortels  
de bomen mogen stevig staan  
maar mensen moeten verder gaan.  
De bomen hebben wortels  
maar mensen gaan voorbij. 

3   De vossen hebben holen  
de mensen weten heg noch steg  
zijn altijd naar hun huis op weg.  
De vossen hebben holen –  
maar wie is onze weg? 

         tekst: H.Oosterhuis 
         mel:  T.de Marez Oyens 

. de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. lied 867     mel: M.Shaw  tekst: vert. Schulte Nordholt 

!  

2   Loof overal, loof al wat adem  
     heeft,  
     loof God die leeft.  
     De kerk zingt schoon en luid  

het lied dat niemand stuit,  
het hart is ’t bovenal,  
dat eeuwig zingen zal.  
Loof overal, loof al wat adem heeft,  
loof God die leeft. 



. lezing Genesis 2,15 –  3,9 

. lied 547: 4,5 

!  

4   Kyrie eleison,wees met ons begaan,  
Laten wij God loven, leven van het licht,  
onze val te boven in een evenwicht 
refrein 

5   doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.  
Kyrie eleison,wees met ons begaan,  
want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,  
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. 
refrein 
        tekst: W.Barnard 
        mel:  I.de Sutter 

. 2de lezing Mattheüs 4: 1 - 11 



. lied 807: 1,2,3 

!  

2   De bomen hebben wortels  
de bomen mogen stevig staan  
maar mensen moeten verder gaan.  
De bomen hebben wortels  
maar mensen gaan voorbij 

3   De vossen hebben holen  
de mensen weten heg noch steg  
zijn altijd naar hun huis op weg.  
De vossen hebben holen –  
maar wie is onze weg? 

            
         tekst: H.Oosterhuis 
          mel:  T.de Marez Oyens 
. overdenking 

. orgelspel  

. voorbeden, stilte, OnzeVader 

.   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.  Daarbij ligt de focus op 
onderwijs. 
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.   
Rekening ING : 45.47.502 

. tweede collecte; diaconie 

. orgelspel tijdens de collecten 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar 

. slotlied 416 

!  



2   Ga met God en Hij zal met je 
zijn: 
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3   Ga met God en Hij zal met je 
zijn: 
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4   Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

. orgelspel  

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

. Mededelingen:  

Zondag 19 juli  2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds. Y van der Goot  

De diaconielunch gaat op 16 juli niet door. 

Op 11 september is het jaarlijkse uitstapje, u kunt zich opgeven bij het 
bureau (tel: 6714277)  

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, ds. Joep de Valk 
(06 53391524) en Dik Mook. Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u 
vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen. 


