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Orde van de dienst 

 

. Orgelspel, Georg Böhm, Preludium, fuga en postludium in G 

 

. 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 LvdK 225: 1 t/m 4  ‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang’ 



 
2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

 gunt aan uw leven rust en duur 

 en geeft het zin en samenhang. 

 Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 

 

3 Een lied van uw verwondering 

 dat nog uw naam niet onderging, 

 maar weer opnieuw geboren is 

 uit water en uit duisternis. 

 

4 De hand van God doet in de tijd 

 tekenen van gerechtigheid. 

 De Geest des Heren vuurt ons aan 

 de heilge tekens te verstaan. 

 

 

. de gemeente gaat zitten 

 

 

. Inleiding en gebed 

 

 

 

 



. Lied Tussentijds 2 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ 

    
        

2 Gij zijt niet ver van wie U 

 aanbidden 

 niet hoog en breed van ons 

 vandaan. 

 Gij zijt zo mens’lijk in ons 

 midden 

 dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

3 Gij zijt onzichtbaar voor onze 

 ogen 

 en niemand heeft U ooit gezien. 

 Maar wij vermoeden en geloven 

 dat Gij ons draagt, dat Gij ons 

 dient. 

 

4 Gij zijt in alles diep verscholen 

 in al wat leeft en zich ontvouwt. 

 Maar in de mensen wilt Gij 

 wonen 

 met hart en ziel aan ons 

 getrouwd. 

 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij 

 aanwezig 

 waar ook ter wereld mensen zijn. 

 Blijf zo genadig met ons bezig, 

 tot wij in U volkomen zijn. 

 

 

. 1ste Lezing Psalm 23 

 

 

 



. Lied NLB 23c ‘Mijn God, mijn herder zorgt voor mij’ 

c:1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  

 

t.   .en van lied 23c 
   2.  Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

         doet mij zijn wegen gaan, 

         de paden van gerechtigheid, 

         ter ere van zijn naam. 

 

  3.   Al moet ik door het doodsravijn, 

        U gaat steeds aan mijn zij. 

         Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 

         geeft steun en veiligheid. 

 

  4.   Terwijl de vijand toe moet zien, 

         maakt u mijn tafel klaar. 

         U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 

         en redt mij in gevaar. 

 

   5.   Uw trouw en goedheid volgen mij, 

         uw liefde, dag aan dag; 

         en wonen zal ik in Gods huis 

         zo lang ik leven mag. 

 



 

. 2de lezing Johannes 10: 1-10 

 

. Lied Tussentijds 10 ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’ 
        tekst;  Huub Oosterhuis 

 
 

2. Woorden van ver, vallende sterren, 

 vonken verleden hier gezaaid. 

 Namen voor Hem, dromen, signalen, 

 diep uit de wereld aangewaaid. 

 Monden van aarde horen en zien, 

 onthouden, spreken voort 

 Gods vrij en lichtend woord. 

 

3. Tafel van één, brood om te weten 

 dat wij elkaar gegeven zijn. 



 Wonder van God, mensen in vrede, 

 oud en vergeten nieuw geheim. 

 Breken en delen, zijn wat niet kan, 

 doen wat ondenkbaar is, 

 dood en verrijzenis. 

 

. Overdenking 

 

.  Stilte 

 

. Orgelspel, William Byrd, Miserere 

 

. 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 Exodus nazorg ex-gedetineerden   

Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en 

gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de 

criminaliteit te stappen.  

Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen 

verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. 

Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van 

(ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt 

het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks 

te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis. 

Rekening NL 68 INGB 0004 324 414  t.n.v. Stichting Exodus Nederland 

Leiden. 

http://www.exodus.nl/okd


. tweede collecte: gemeente 

 

. Orgelspel tijdens de collecten ; Giulio Segni, Ricerar in F 

 

. Attentie en informatie 

 

. De gemeente zingt staande: 

 

. Slotlied Tussentijds 48: 1, 3, 6 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 

 

 
2. Liefde die ons heeft geschapen, 

 vonk, waarmee Gij zelf ons     

 raakt 

 alles overwinnend wapen, 

 laatste woord dat vrede maakt. 

3. Liefde luidt de naam der namen, 

 waarmee Gij U kennen laat. 

 Liefde vraagt om ja en amen,  

 ziel en zinnen metterdaad. 

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 

 ademt op van goede trouw. 

 Liefde houdt ons in het leven, 

 daarop hebt Gij ons gebouwd. 

5. Liefde laat zich voluit schenken 

 als de allerbeste wijn. 

 Liefde blijft het feest gedenken 

 waarop wij uw gasten zijn. 

6. Liefde boven alle liefde, 

 die zich als de hemel welft 

 over ons: wil ons genezen, 

 Bron van liefde, Liefde zelf! 



. Uitzending en zegen. De gemeente zingt aansluitend: 

     

    Tussentijds 114 ‘Nu wij uiteengaan’ 

 

 
 

. Orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Psalm 23 

 

 

 



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

 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: familie Roelands 

omdat hun zoon Christian Tjalle geboren is. 

 

. Mededelingen:  

 

Zondag 1 juni 2014 kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  

Voorganger, Dik Mook 

 

Verdere aktiviteiten, zie het maandblad van Vrijburg, of de webside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 

volgen via www.kerkdienst gemist.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 (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. 

http://www.kerkdienst/

