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voorganger: ds. Liesbeth Baars 

organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

 

.   orgelspel: William Byrd, Fantasie in C 

 

.   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  ‘In de veelheid van geluiden” vers 1, 2 4 en 5 

1. In de veelheid van geluiden, 

 in het stormen van de tijd, 

 zoeken wij het zachte suizen 

 van het woord, dat ons verblijdt. 

 

2 En van overal gekomen, 

 drinkend uit de ene bron, 

 bidden wij om nieuwe dormen, 

 richten wij ons naar de zon. 

 

 

 

 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 

 in de voren van de tijd. 

 Vat ons samen in de stralen 

 van uw goedertierenheid. 

 

5 Die ons naam voor naam wilt 

noemen, 

 al uw liefde ons besteedt, 

 zingend zullen wij U roemen 

 en dit huis juicht met ons mee! 

       

 tekst: Sytze de Vries 

 

 

.   de gemeente gaat zitten 

 

 

.   gebed 

 

 

 

 

 



.   lied ‘Van ver van oudsher aangereikt’  TT 6    

 
2 Dit Woord komt tot ons op de 

wind. 

 Het zoekt een huis, een wijs. Het 

vindt 

 gehoor bij mensen, onderdak. 

 Dit Woord, dat God van oudsher 

sprak. 

 

3 Dit Woord blijft leven in een 

lied. 

 Waar mensen zingen sterft het 

niet, 

 als adem die de harten voedt, 

 als lente die ons bloeien doet! 

 

4 Dit lied dat onze nacht verstoort 

 wordt keer op keer als nieuw 

gehoord. 

 Het breekt zich baan in 

morgenlicht, 

 een nieuwe dag, een vergezicht! 

5 Van ver, van oudsher aangezegd, 

 een Naam, opnieuw op ons 

gelegd, 

 een Woord, dat onze monden 

vult, 

 een lied, dat Gods gelaat onthult. 

 

6 O Woord, zo lang ons toegedaan, 

 zet ons opnieuw tot zingen aan: 

 Gezegend, hier en overal 

 die is, die was, die komen zal! 

  tekst: Sytze de Vries 

 

 

 

 

 

 

 



.   lezing   Lucas 10: 38-42 

 

.   lied   gezang 326 vers 1 en 5 

 
5. O Gij die wilt ontmoeten 

 wie vragen naar uw wil, 

 zie hoe wij aan uw voeten 

 zitten en luistren stil. 

 Geef dat tot U, o Heer, 

 ’t woord van uw welbehagen 

 niet ledig wederkeer’, 

 maar dat het vrucht mag dragen, 

 uw grote naam ter eer. 



.   overdenking 

 

.   orgelspel: Johann Pachelbel, Fuga in g 

 

.  lied  ‘Zolang wij adem halen’ 

 
2. Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, 

   Het lied op and’re lippen draagt mij dan door de nacht. 

   Door ademnood bevangen of in verdriet verstild; 

   Het lied van uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild. 

 

3. Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. 

    De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht! 

    God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, 

    Waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang. 

 

4 Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. 

 Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. 

 Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest. 

 In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest. 



.   voorbeden, stilte, OnzeVader 

 

.   collecten, thema Europa en de wereld 

 

.   eerste collecte: Solidaridad 

Volgens Solidaridad is eerlijke en duurzame handel het beste middel om de 

levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden structureel te 

verbeteren. Je eigen inkomen verdienen is de basis voor een goed bestaan. 

Solidaridad traint boeren in nieuwe landbouwtechnieken, helpt coöperaties 

opzetten en zorgt voor een eerlijke prijs voor producten. Solidaridad werkt in 

de hele keten: van producent tot consument en van grondstof tot eindproduct. 

Doel is dat eerlijke en duurzame handel vanzelfsprekend wordt en producten 

op mens- en milieuvriendelijke wijze gemaakt worden. Duurzame economie 

begint met Solidaridad                             

Giro: 18.04.444, Utrecht t.n.v. Solidaridad                 

 

.   tweede collecte: gemeente 

 

.   orgelspel tijdens de collecten: Johann Pachelbel, Fuga in G 

 

 

.   attentie en informatie 

 

.   slotlied  ‘Vernieuw gij mij’ gezang 437  

 



2. Schep, God, een nieuwe geest in 

mij, 

 een geest van licht, zo klaar als 

Gij; 

 dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

 en ga de weg die U behaagt 

3. Wees Gij de zon van mijn 

bestaan, 

 dan kan ik veilig verder gaan, 

 tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

 van aangezicht tot aangezicht.

 

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

 

.   orgelspel: anoniem 17de eeuws Hollands componist, ‘Daphne’ 

       

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

 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 

Jouke en Marlice Hooghiemstra-Baart en Mevr. C.A. Aafting-Wolbers, beide 

Amsterdam Zuid 

 

.   Mededelingen:  
 

Zondag 4 augustus kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger, ds.Jessa van der Vaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 bij jhroselaers@vrijburg.nl. 

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. Joost Roselaers en Dik Mook. Wilt u een gesprek met één van hen of 

heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen. 

http://kerken.streamit.eu/
http://www.vrijburg.nl/
mailto:jhroselaers@vrijburg.nl

