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orgelspel: G. Frescobaldi, Fantasie over 4 thema’s
luiden van de klokken
stilte en aansteken van de kaars
orgel en fluit : J.S. Bach, Andante in F
de gemeente gaat staan
Lichtlied doe je licht aan

votum 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 zijn 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: NLB 280, 1-4 en 7, melodie gezang 447

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voor gegaan.
3. Dit huis dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wil Jij die voor ons zijn?

4.Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Jij ons met Jouw eng’len
troost,
waar Jij Je vinden laat.
7.Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles in volbracht.

de gemeente gaat zitten
inleiding, stilte, inkeer
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inkeerlied
Wees de grond onder mijn voeten,
tekst: Reinier Kleijer, melodie psalm 146
organist speelt melodie een keer voor
Wees de grond onder mijn voeten
wees het dak boven mijn hoofd
wijs mij richting op de route
naar de toekomst ons beloofd
Wees de bron waaruit ik put
Liefde, vrede en geluk.
Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat
wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat;
En geef steeds betekenis
aan de vraag wat leven is.
Wees de ziel van mijn gedachten,
wees de drijfveer van mijn hand.
Breng het Rijk dat wij verwachten
mede door ons doen tot stand
Inspireer ons dag aan dag
met uw Geest en geef ons kracht.
Wees de zekerheid als twijfel
ons verlamt tot op het bot.
Laat in ons het inzicht rijpen
van wat mensen noemen 'God',
en zaai twijfel in mijn geest
als ik u te zeker weet.
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lezing Matteus 10, 16-33, Willibrordvertaling 1995
Bedenk wel: Ik stuur jullie als schapen tussen de wolven.
Wees dus slim als slangen en eenvoudig als duiven.
Pas op voor de mensen, want ze zullen je uitleveren aan rechtbanken,
en in hun synagogen zullen ze je geselen.
Men zal jullie voor landvoogden en koningen brengen omwille van mij,
om te getuigen voor hen en de heidenen.
Wanneer ze jullie uitleveren, maak je dan geen zorgen over
hoe je zult spreken en wat je zult zeggen.
Want op dat uur zal jullie ingegeven worden wat je moet zeggen.
Want jullie zijn het niet die spreken, maar het is de Geest van jullie Vader
die in jullie spreekt.
De ene broer zal de andere aan de dood uitleveren, en een vader zijn kind,
en kinderen zullen tegen hun ouders in verzet komen
en hen ter dood brengen.
Jullie zullen door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam.
Wie volhardt tot het einde, die zal gered worden.
Wanneer ze jullie vervolgen in deze stad, vlucht dan naar de volgende.
Want Ik verzeker je, jullie zullen de steden van Israël nog niet rond zijn
voordat de Mensenzoon komt.
Een leerling staat niet boven zijn meester en een slaaf niet boven zijn heer.
Voor de leerling is het voldoende dat hij wordt als zijn meester,
en voor de slaaf dat hij wordt als zijn heer.
Als men de heer des huizes al Beëlzebul genoemd heeft,
hoeveel te meer dan zijn huisgenoten.
Word dus niet bang voor hen.
Want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden,
en niets is verborgen dat niet bekend zal worden.
Wat ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht.
Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen, verkondig dat vanaf de daken.
Wees niet bang voor hen die het lichaam doden,
maar de ziel niet kunnen doden.
Wees eerder bang voor Hem die en ziel en lichaam kan ombrengen in de hel.
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Twee mussen kosten toch maar een stuiver?
En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie Vader om.
Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.
Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.
Als iemand partij kiest voor mij bij de mensen,
zal ook ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel.
Wie mij verloochent tegenover de mensen,
die zal ik ook verloochenen tegenover mijn Vader in de hemel.
Lied Heer raak mij met uw Adem
Cantorij(tje) 1ste en 4de couplet meerstemmig, 2, 3 en 5 allen

2.

Raak met uw Adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw Kind.

3.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand!
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4.

Geest, vol van hemelse klaarheid,
geef mij een helder zicht
op wie vriendschap vragen,
aan elkaar toegedicht.

5.

Heer, raak mij aan met uw Adem,
Geest die mij zingen doet.
Waar U mij nabij bent
vind ik hier vaste voet.

overdenking (midden in overdenking orgelspel)
lied Taizé 23/NLB 117d Laudate omnes gentes, meditatief doorlopend 4x

voorbeden, afgewisseld met
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meditatieve stilte
Onze Vader
collecten, thema Armoede
. eerste collecte: Kinderen in de Knel/ Kerk in Actie
Kinderen in de Knel is het kinderprogramma van Kerk in Actie. Kerk in
Actie ondersteunt daarmee lokale organisaties in het buitenland, die
opkomen voor werkende kinderen, straatkinderen, seksueel uitgebuite
kinderen, gehandicapte kinderen, en kinderen die in gevangenissen of in
oorlogssituaties leven of in samenlevingen met aids. We steunen met name
kleinschalige projecten, waarbij kinderen in hun waarde worden gelaten.
Rekening: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie/ Kinderen in de
Knel
. tweede collecte: Diaconie
orgelspel en fluit tijdens de collecten:
Johann Sebastian Bach, Adagio e dolce

bloemen
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: dhr. H. Brandsma,
Amsterdam-Oost

attentie en informatie
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slotlied NLB 700 Als de wind die waait met vlagen
Cantorij 1ste couplet, allen 2 en 3

Soms een wolk, die gul wil geven
schaduw op geblakerd land.
Soms een zon, die hoog verheven,
zindert op het mulle zand.
Bron van lachend, levend water,
bedding, beek, rivier, fontein.
Stroom van heil, maar even later …
opgedroogd en weer woestijn.
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afscheid en zegen
Als een woord dat de weg wil wijzen,
richting geeft en ruimte biedt.
Als een brood, een vaste spijze,
soms, soms even, soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen win d te waaien,
alles tevergeefs geweest.
Totdat weer in lichterlaaie,
vonkt en vlamt, het Vuur, de Geest!
orgelspel Johann Sebastian Bach, Canzona in d
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
mededelingen:
Zondag 29 juni kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart
Onze predikanten Jessa van der Vaart en Joep de Valk en jeugdwerker Dik
Mook zijn tegelijk met vakantie van 7 tot 12 juli. Vervanger zal voor die
periode later worden bekend gemaakt.

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 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 bent u van
harte welkom om hen te bellen.
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