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      En Jezus schreef in ’t zand
      
      Jezus schreef met Zijn vinger in het zand.
      Hij bukte Zich en schreef in ’t zand, wij weten
      niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,
      verzonken in de woorden van Zijn hand. 

      De schriftgeleerden, die Hem aan de tand
      hadden gevoeld over een vrouw, van hete
      hartstochten naar een andere man bezeten,
      de schriftgeleerden stonden aan de kant. 

      Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet. 
      Ga heen en luister, luister naar het lied. 
 
      En Hij stond recht. De woorden lieten los
      van hun figuur en brandden in de blos                                                                                 
      waarmee zij heenging, als een kind zo licht. 
       Zo geestelijk schreef Jezus zijn gedicht. 

voorganger: ds Jessa van der Vaart 
organist:    Erik Visser



Orde van de dienst

. orgelspel Johann Sebastian Bach, Preludium Merula, Canzona 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.



.  openingslied   

2
Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

3
Laat uw heilge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuwge nacht ontvloden,
voordat wij tenondergaan,
op te staan.

de gemeente gaat zitten

. gebed



. lied     

2   Hoe groot is zijn barmhartigheid
     voor allen allerwege,
     zijn waarheid en zijn tederheid
     als overvloed van regen.
     Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
     en geeft om niet de zaligheid.
     Zingt, zingt Hem, halleluja.

. eerste lezing   uit Jesaja 61 



.   lied     

2
Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren?

3
Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse 
streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart 
toespreken.

4
Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.



. tweede lezing   Johannes 7, 53-8, 11 

. lied ‘Wat vrolijk over u geschreven staat’ 

2   Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
    ‘redden wat verloren is’, dat woord,
     dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort.
   ‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond. 

3  Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
    trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
    beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
    Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

. overdenking



. lied    

2
Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.

3
Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.

4
Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.

5
Blinden herkennen de hand
dovemansoren verstaan hem
zalig de man die gelooft
zalig de boom aan de bron.

6
Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.

7
Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.



. voorbeden, stilte, Onze Vader

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: Stad en de naaste

.   eerste collecte: Stichting Samenwerking Bijzondere Noden 
Sinds 1936 kunnen professionele hulpverlenende organisaties voor hun 
cliënten een beroep doen op de SSBNA. Dit geldt voor instellingen op het 
terrein van maatschappelijk werk, jeugd-, ouderen- en geestelijke 
gezondheidszorg met wie een convenant is afgesloten. 
Doelstelling SSBNA. Het bieden van financiële hulp aan inwoners van 
Amsterdam, die om welke redenen dan ook in een urgente noodsituatie 
terecht zijn gekomen, terwijl (wettelijke) voorliggende voorzieningen niet 
meer of niet voldoende beschikbaar zijn. 
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 16 november 2011 in verband met het 
75-jarig bestaan van Fonds Bijzondere Noden/SSBNA, is een initiatief 
gepresenteerd om te komen tot een ‘duurzaam pact voor noodhulp’ in 
Amsterdam. Een hecht laatste -sociaal- vangnet voor Amsterdammers door 
Amsterdammers, Amsterdamse organisaties en de Amsterdamse overheid. 
Giro: 29 46 97  t.n.v. Stichting Samenwerking Bijzondere Noden

. tweede collecte: diaconie

.   orgelspel tijdens de collecten, Tarquinio Merula, Canzona in C

.   attentie en informatie



. slotlied   

2
Maak ons volbrengers van dat 
woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.



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

. orgelspel Georg Muffat, Ciacona in C

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

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:
Mevr. H.S.A.Nederburgh  Amsterdam-buitenveldert
Mevr. J.van Wingerden     Amsterdam-oud-west

. Mededelingen: 

Zondag 11 augustus, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger, ds.Jessa van der Vaart

Donderdag 15 augustus, de maandelijkse lunch in de Moddermanzaal om 
12.30 uur.

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. Hierop 
kunt u ook onze nieuwsbrief aanvragen.
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 (06-55776713) en Dik Mook (06-44886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen.

http://www.vrijburg.nl
http://www.vrijburg.nl

