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                                                                                             !  
voorganger , Prof. dr. Christiane Berkvens-Stevelinck  
organist,  Erik Visser      



Orde van de dienst !
. orgelspel: Abraham van Kerckhoven, Fantasie in d   !
. luiden van de klokken !
.   stilte !
.   aansteken van de kaars  
                                                                                  
  de gemeente gaat staan !
.   lichtlied   

!   
         
. 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.   de gemeente gaat zitten !



. introïtuslied: Ldb  mel. 567 : 1, 3,4,  Geef vrede, Heer, geef vrede. !

.   1  Geef vrede, Heer geef vrede,  
        de wereld wil slechts strijd. 
        al wordt het recht beleden; 
        de sterkste wint het pleit. 
        het onrecht heerst op aarde 
        de leugen triomfeert, 
        ontluistert elke waarde, 
       o red ons, sterke Heer. 
. 
   3  Geef vrede Heer, geef vrede. 
        Gij die de vrede zijt, 
        die voor ons hebt geleden, 
        gestreden onze strijd, 
        opdat wij zouden leven 
        bevrijd van angst en pijn, 
        de mensen blijdschap geven 
        en vredestichters zijn. 
.   4  Geef vrede, Heer, geef vrede,  
         bekeer ons felle hart. 
       Deel ons uw liefde mede, 
        die onze boosheid tart, 
        die onze mond leert spreken 
        en onze handen leidt. 
        Maak ons een levend teken:  
       uw vrede wint de strijd.      
      Tekst Jan Nooter mel: Antwerpen 1593 
      
. inleiding !!
. gebed !!!!!!!



. lied: Ldb 967  Zonne der gerechtigheid: 1, 3, 6,7  

!  !
3.   Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 
      die geen mens ooit helen kan. 
      Breng, o Herder, in Gods naam 
      uw verstrooide kudde saam. 
      Erbarm U, Heer. !

6   Laat ons zo uw heerlijkheid 
     zien in deze donkre tijd, 
     opdat wij nu en voortaan 
     trouw U ter beschikking staan. 
     Erbarm U, Heer.  !!

7   Alle eer en macht en kracht 
     worde, Heer, U Toegebracht; 
     heel de mensheid stemme saam 
     in de drieklank van uw naam. 
     Erbarm U, Heer.       tekst vert: Ad den Besten 
         mel: Praag 1566  !!
.  Lezingen !
Eerste lezing: Jesaja 26:20 !
 Trek je terug in je kamer, mijn volk, en sluit de deur achter je. !!!!!



Lied: Ldb 326: 1,2,3   Van ver van oudsher aangereikt  !

!  !!
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! !!

         tekst Sytze de Vries 
         mel: Hannover 1646 !
Tweede lezing: Mattheus 6: 1-6 !
Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de 
mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de 
hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, 
zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen 
geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 
Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je 



rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die 
in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.  

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de 
synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik 
verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, 
trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het 
verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor 
belonen.  !
.  Lied: Ldb 326: 4,5,6   Van ver van oudsher aangereikt !
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, zolang ons toegedaan, 
        zet ons opnieuw tot zingen aan, 
        gezegend, hier en overal 
        die is, die was, die komen zal.                                (tekst Sytze de Vries)  !
.    Overdenking !
.    Muziek  Wolfgang Amadeus Mozart, Adagio für  Glasharmonica. !
.    Stilte , voorbeden , OnzeVader !

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: De Regenboog Groep. Dagelijks zet de Regenboog Groep 
zich in voor mensen met sociale problemen, voor dak-en thuislozen en 
verslaafden en voor mensen met psychiatrische klachten. De vrijwilligers 
bieden met ondersteuning van professionals opvang, hulpverlening 
werkervaringsplaatsen en activiteiten. Via sociale contacten voorkomt men 
eenzaamheid en isolement. Men stelt mensen weer in staat zelf vorm en 
inhoud te geven aan hun bestaan en actief deel te nemen aan de 
maatschappij. 

De Regenboog Groep is voor een belangrijk deel van haar inkomsten 
afhankelijk van giften. Donaties worden besteed aan maaltijdverstrekking in 
de inloophuizen, de werving en begeleiding van buddy’s en maatjes en de 
preventieprojecten. 

Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep 
Amsterdam 

.   tweede collecte: gemeente !!

.   orgelspel tijdens de collecten; Samuel Scheidt. Cantio belgica ‘Wehe,            
 Windgen, wehe’. !!
.   attentie en informatie !!!!!!!!!!!!!



.   slotlied: Ldb 978: 1, 3, 4    Aan U behoort 

 !  
   !
3. Gij hebt de bloemen op de  
    velden                                  
    met Koninklijke pracht bekleed.  
    De zorgeloze vogels melden  
    dat Gij uw schepping niet  
    vergeet.  
    ’t Is alles een gelijkenis  
     van meer dan aards geheimenis 

!
4.  Laat dan mij hart U toebehoren  
     en laat mij door de wereld gaan  
     met open ogen, open oren  
     om al Uw tekens te verstaan.  
     Dan is het aardse leven goed,  
     omdat de hemel mij begroet.     .           

    

.   uitzending en zegen !
 de gemeente antwoordt met Amen. !
.   orgelspel,Jan Pieterszoon Sweelinck, ‘Est-ce Mars’. 



Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. J.Dullemond, Amstelveen. !
.   Mededelingen: !
Zondag 24 augustus, 2014 kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  
Voorganger: ds Joep van der Valk !
Donderdag 21 augustus, om 12.30 uur, de maandelijkse lunch verzorgd door 
de diaconie. !
Vanaf 14 september beginnen de zondagse kerkdiensten weer om 10.30 uur !
Op zondag 7 september vieren wij het feit dat Remonstranten en Vrijzinnig  
Protestanten 40 jaar samenwerken in Vrijburg. 
Wij vieren de komst van de vrijzinnigen vanuit de Kapel aan het Rokin met 
een versierde kerk. 
Het programma begint om 10.00 uur met een opening door de cantorij. 
11.00 uur: quiz,- samenwerking toen en nu (wie weet nog namen van 
voorzitters en corifeeën.etc) 
12.00 uur, koffie en taart !
Zondag 21 en zondag 28 september, zijn de diensten in de Singelkerk en in 
de Thomaskerk. 
Op 21 september is om 10.30 in de Singelkerk de viering van 400 jaar DoRe 
“verkering” olv. ds. Henk Leegte en ds. Joep de Valk. Alle Vrijburgers zijn 
uiteraard welkom! !!
Voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),     
ds.Joep de Valk (06-53391524)  Dik Mook (06- 44886013)). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen. !!


