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Orgelspel Girolamo Frescobaldi.  Capriccio over la sol fa mi re ut. !
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. !!!!
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Introïtus 215: 1, 3, 4 en 7 

!  !
3.  Al wat geliefd is en vertrouwd, 
     het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
     met glans en heerlijkheid verguld, 
     want het bestaat in Gods geduld. !
4.  Wie van zich afziet naar God toe, 
      loopt in het licht en wordt niet moe. 
      Het schijnsel van de hemel gaat 
      over de dag van vroeg tot laat.  !
7.    Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
       voor licht en vrede in eeuwigheid! 
       en dat ons leven iedere dag 
       als ons gebed U loven mag.                      
         tekst: John Keble 
         mel: Samual Webbe !

de gemeente gaat zitten !
Inleidende lezing Psalm 103 !
Verootmoediging !!
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Lied 903: 1, 2, 3 en 4 

!     !
2.   Als een vogel die zijn tere 
      jongen met de vleugels dekt, 
      zo houdt over mij de Here 
      zijn beschuttende arm gestrekt. 
      Alles wendt Hij mij ten goede, 
      Hij is bij mij nacht en dag, 
      ja, van voor ik ’t licht nog zag, 
      ben ik veilig in zijn hoede. 
      Alle dingen hebben tijd, 
      maar Gods liefde eeuwigheid. !!!
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3.   In het duister van de tijden 
      ben ik nooit alleen geweest, 
      want God gaf mij ten geleide 
      op mijn wegen woord en Geest. 
      Ja, de Heer doet mij geloven, 
      Hij ontstak in mij het licht 
      van het innerlijk gezicht,- 
      dat zal dood noch duivel doven. 
      Alle dingen hebben tijd, 
      maar Gods liefde eeuwigheid. !

4.   Wat mijn ogen ooit ontwaarden 
       droeg het merk van Gods beleid; 
       Hij heeft hemel, zee en aarde 
       om mijn bestwil toebereid. 
       Dieren, kruiden uitgelezen, 
       alle vrucht aan struik en boom, 
       bronnen, vissen in de stroom- 
       overal is ’t goed te wezen. 
       Alle dingen hebben tijd, 
       maar Gods liefde eeuwigheid. !!

Inleiding tot de preek !
Bijbellezing Jesaja 40: 12-17 
12 Wie heeft de wateren met holle hand omvat,  
de hemel gemeten met een ellenmaat?  
Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast?  
Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal,  
de heuvels met balans en gewichten?  
13 Wie heeft de geest van de HEER gemeten?  
Heeft iemand hem ooit raad gegeven?  
14 Wie raadpleegt hij, wie biedt hem inzicht?  
Wie leidt hem op de paden van het recht?  
Wie leidt hem naar de wijsheid?  
Wie toont hem de weg van het inzicht?  
15 In zijn ogen zijn de volken  
als een druppel in een emmer,  
als een stofje op een weegschaal;  
de eilanden weegt hij als zandkorrels.  
16 Zelfs de Libanon levert te weinig hout,  
te weinig wild voor een brandoffer.  
17 De volken betekenen niets in zijn ogen,  
voor hem zijn ze minder dan niets. !!!!
Overdenking 1 !!!
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Lied 825: 1 en 2 

!  !
2.   Maar Hij die in aanvang schiep 
      de hemel en de aarde, 
      die al wat is tot aanzijn riep, 
      de ongeëvenaarde, 
      woont niet in tempels; er is niets 
      dat Hem ontbreekt,- hoe zou Hij iets 
      uit mensenhand aanvaarden? !
Bijbellezing Jesaja 40: 18-20 
18 Met wie wil je God vergelijken,  
hoe is hij uit te beelden?  
19 Met een godenbeeld misschien?  
Dat is door een ambachtsman gemaakt,  
door een edelsmid overtrokken  
met goud en zilverbeslag.  
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20 Met een beeld, opgericht op een bergtop?  
Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt,  
met zorg gekozen door een vakman,  
die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt. !
Overdenking 2 !
Lied 825: 5, 6 en 7 

!  !
  
6.  Hij die ons ver is en verwant, 
     hoe kan Hij zijn aanbeden 
     in enig beeld, door mensenhand 
     uit steen of hout gesneden? 
     Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog hoe                                                                                                                                                                             
 diep,   
      kan Hem bevatten die ons riep 
      om Hem te kennen,- heden. 

7.   Want Hij die zozeer anders is 
      dan al wat wij vereren, 
      verscheen in de geschiedenis, 
     God zelf, de Heer der heren. 
     De eeuwen der onwetendheid 
     zijn om,- het is de hoogste tijd 
     tot Hem om te bekeren.    !!
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Bijbellezing Jesaja 40: 21-26 
21 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?  
Is het je niet van meet af aan verteld?  
Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld?  
22 Hij troont boven de schijf van de aarde  
– haar bewoners zijn als sprinkhanen –,  
hij spreidt de hemel uit als een doek,  
spant hem uit als een tent om in te wonen.  
23 Hij maakt vorsten nietig,  
de leiders van de aarde onbeduidend:  
24 nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid,  
nauwelijks hebben ze wortel geschoten,  
of hij blaast over hen, en ze verdorren  
en de stormwind neemt hen op als kaf.  
25 Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige,  
aan wie ben ik gelijk te stellen?  
26 Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen?  
Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken,  
hij roept ze bij hun naam, een voor een;  
door zijn kracht en onmetelijke grootheid  
ontbreekt er niet één. !
Overdenking 3  !
Lied 413  

!  !
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2.  Alles wat U prijzen kan, 
     U, de Eeuwige, ongeziene, 
     looft uw liefde en zingt ervan. 
     Alle engelen, die U dienen, 
     roepen U nooit levensmoe: 
    ‘Heilig, heilig, heilig’’ toe! !

3.   Heer, ontferm u over ons, 
      open uwe vaderarmen, 
      stort uw zegen over ons, 
      neem ons op in uw erbarmen. 
      Eeuwig blijft uw trouw bestaan- 
      laat ons niet verloren gaan. !!

Bijbellezing Jesaja 40: 27-31 
27 Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je:  
‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen,  
mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?  
28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?  
Een eeuwige God is de HEER,  
schepper van de einden der aarde.  
Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,  
zijn wijsheid is niet te doorgronden.  
29 Hij geeft de vermoeide kracht,  
de machteloze geeft hij macht in overvloed.  
30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,  
zelfs sterke helden struikelen,  
31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:  
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,  
hij loopt, maar wordt niet moe,  
hij rent, maar raakt niet uitgeput. !
Overdenking 4 !
Orgelspel Matthias Weckmann ” Ach wir armen Sünder”. !
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader !
Collecten, Thema Europa en de wereld !
.   eerste collecte :  Amigos de San Juan de Flores     
Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het 
dorpje San Juan de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door 
middel van kleinschalige en concrete projecten. Deze projecten worden met 
relatief eenvoudige en weinig middelen gerealiseerd. Daarbij ligt de focus op 
onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de bewoners hierdoor in staat 
worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.  
Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare 
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school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen  doen. 
Daarnaast worden er naaicursussen voor vrouwen georganiseerd en worden 
er microkredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten 
van een bakkerij of iets dergelijks. Bijkomend voordeel van deze manier van 
werken is dat er snel resultaat kan worden geboekt en dat de dorpsbewoners 
in San Juan zien dat er vooruitgang wordt geboekt en dat geeft vertrouwen in 
de toekomst.  
Rekening ING : 45.47.502 !
.   tweede collecte: gemeente !
orgelspel tijdens de collecten, Henry Purcell, Voluntary in G !
Attentie en informatie !
Slotlied. 704 !

!  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2.   Die eeuwig rijke God 
      moge ons reeds in dit leven 
      een vrij en vrolijk hart 
      en milde vrede geven. 
      Die uit genade ons 
      behoudt te allen tijd, 
      is hier en overal 
      een helper die bevrijdt. 
   

3.    Lof, eer en prijs zij God 
       die troont in ’t licht daarboven. 
       Hem, Vader, Zoon en Geest 
       moet heel de schepping loven. 
      Van Hem, de ene Heer, 
       gaf het verleden blijk, 
       het heden zingt zijn eer, 
       de toekomst is zijn rijk. !

uitzending en zegen 
Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde. 
Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, 
Haar taak in deze wereld, met haar noden 
En gaan wij dan van hier naar ons huis en onze levensopdracht, 
Onder Gods zegen. !
De Heer zegene en Hij behoede u. 
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
Amen. !
Orgelspel Johann Sebastian Bach, Preludium en fuga in d !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Fam. Zuidema. Amsterdam-oost. !
. Mededelingen:  !
Zondag  20 juli 2014, kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  
Voorganger, ds.F.Boogerd. !
Donderdag  17 juli,  om 12.30 uur, diaconie-lunch in de Moddermanzaal !
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. 

http://www.kerkdienst
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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. 


