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orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in a 

luiden van de klokken en stilte 

aansteken van de kaars en welkom 

de gemeente gaat staan 
Lichtlied doe je licht aan 

!  
  

bemoediging en groet 

 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. 

 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede.  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lied  Kom in ons midden Geest van God

!  
de gemeente gaat zitten 

inleiding, stilte, inkeergebed 
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inkeerlied Iona 40 

!  

2.   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? 

3.   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. 

4.   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. 
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lezing Lukas 10 Uitzending van de zeventig volgelingen 
Op reis met niets 

Daarna stelde de Heer zeventig anderen  aan,  
die hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats  
waar hij van plan was heen te gaan.  Hij zei tegen hen:  
‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van 
de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.   
Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven.   
Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee,  
en groet onderweg niemand.   

Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”   
Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn;  
zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.  
Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt,  
want de arbeider is zijn loon waard.  
Ga niet van het ene huis naar het andere.   

En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn,  
eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn  
en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”   
Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent,  
trek dan door de straten en zeg: “Zelfs het stof van uw stad  
dat aan onze voeten kleeft,vegen we van ons af als aanklacht tegen u;  
maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!” 

kort orgelspel, Giambattista Martini, Versetto in c. 

lezing Lukas 10 Terugkomst van de zeventig volgelingen 

De zeventig  keerden vol vreugde terug en zeiden:  
‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons  
bij het horen van uw naam.’   
Hij zei tegen hen:  
‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen!   
Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te 
vertrappen en om de kracht van de vijand te breken,  
zodat niets jullie kan schaden.   
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Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen,  
maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’   

Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen  
en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde,  
omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar  
ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.  
Ja, Vader, zo hebt u het gewild.  

lied 816 Dat wij onszelf gewonnen geven, verzen 1,2,4 melodie 488A LvdK 

1.  Dat wij onszelf gewonnen geven  
aan het bevrijdende bestaan,  
aan wat ons uitdaagt om te leven.  
Dat wij de stille roep verstaan. 

2.  Dat wij versteende zekerheden  
verlaten om op weg te gaan.  
Dat niet de greep van het verleden  
ons achterhaalt en stil doet staan. 

4.  Dat wat wij hebben ons niet 
gijzelt,  
dat wij van elke dwang bevrijd  
naar onbekende plaatsen reizen.  
Dat Gij ons onderkomen zijt. 

overdenking 

pianospel, Wolfgang Amadeus Mozart, Menuett in D 

voorbeden, afgewisseld met 458 

!  

langere stilte voor eigen gedachten of gebed 
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gezamenlijk  
    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 het kwade. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 

mededelingen en open tijd 
de bloemen uit deze viering worden gebracht naar  mevr. Joke Brühl. 

collecten: Thema Europa en de Wereld 

.   eerste collecte: Stichting Colibri      
De Stichting heeft tot doel verarmde kinderen in de grensstreken van Peru te 
helpen zich als een normaal kind te ontwikkelen. Door het bouwen van 
kleuterscholen en uitrusten of een bestaande kleuterschool te ondersteunen 
met lesmateriaal, een schoolbord, een keuken en keukengerei. 
Het medische project, is bestemd voor ondervoede kinderen, die zich door 
gebrek aan voedsel, vitamines en vaccinaties niet kunnen concentreren.  
Een ander project betreft de moeder van het kind. Hierin wordt haar 
praktische kennis over eerste hulp, gezonde voeding met producten uit de 
omgeving bijgebracht, wordt ze betrokken bij de zorg voor haar kind, wordt 
haar de kans geboden de kennis en kunde te vergaren waarmee ze in haar 
eigen onderhoud kan voorzien. Veel van de moeders van deze kinderen gaan 
naar de markten om hun producten te verkopen.  
Rekening: NL 53 ABNA 0617 002 347 

.   tweede collecte: diaconie 
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   orgelspel tijdens de collecten, Johann Caspar Ferdinand Fischer, 
Preludium en Fuga in F. 

slotlied Ga dan op weg    
melodie Lof zij de Heer, de almachtige koning der aarde 

!   

  Ga dan op weg  
en ontmoet op je weg medemensen 
Doe aan eenieder  
al wat jij je zelf toe zou wensen 
Dan onder ’t gaan  
zul je de ander zien staan  
en overschrijdt je je grenzen  

afscheid en zegen 
Ga dan op weg  
en schud af al je twijfels en zorgen 
Ga en ontdek  
wat vandaag nog voor jou is verborgen 
Houd op het Licht  
altijd je ogen gericht 
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 

orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, More Palatino 
!8



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

mededelingen:  

Zondag 17 juli kerkdienst in Vrijburg om 10,30 uur.  
Voorganger,Mevr. ds A.Ochtman-de Boer 

Boottocht is op vrijdag 9 september.( zie het blad Vrijburg.) 
In juli geen lunch van de Diaconie. 

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 kerkdiensten, kringen, 
gemeenteavonden en overige activiteiten. 

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

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via http://kerken.streamit.eu. 
Zie ook www.vrijburg.nl. U kunt onze e-mail nieuwsbrief aanvragen via 
deze website.  
U kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten 
in onze LinkedIn groep.
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