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Fietsers op weg omhoog op de Alp d’Huez
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voorganger: ds. Joep de Valk
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lector: Gert van Drimmelen
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orgelspel, Johann Sebastian Bach, Preludium en fuga in c

luiden van de klokken

stilte en aansteken van de kaars 

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 haar 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.

lied  848 Al wat een mens te kennen zoekt
tekst 

H.Jongerius   mel; 
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1643

Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

de gemeente gaat zitten
vraaggesprek met Peter over de Alp d’Huez

 stilte, inkeer
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inkeerlied

Refrein: (volgende bladzijde)
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verhaal uit de bijbel Jesaja 41, 17-20
In de woestijn laat ik meren ontstaan, 
uit dorre grond borrelt water op

kort orgelspel Erasmus Kindermann, Preambulum in C

verhaal uit de bijbel Johannes 16, 16-24
Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven

lied 452  Als tussen licht en donker           tekst T.Naastepad
 mel; 1650
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                  Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

overdenking

pianospel /orgelspel
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voorbeden 
afsluiten met 2x

meditatieve stilte

gezamenlijk Onze Vader

mededelingen en open ruimte
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: Mevr.I.Winkel

collecten, thema  Stad en de naaste

.   eerste collecte Stichting Exodus 
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
 
.   tweede collecte voor Alp d’HuZes 

Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of 
fietsend tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez beklimmen om
geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Al het geld gaat naar KWF 
Kankerbestrijding en wordt gestort in een apart fonds op naam, het Alpe 
d’HuZes/KWF-fonds. Het wordt besteed aan geselecteerde onderzoeken die 
bijdragen aan de strijd tegen kanker.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in het verleden wordt een 
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professionaliseringsslag gemaakt. Er is een raad van toezicht gekomen, die 
een nieuw bestuur heeft aangesteld. Daarnaast is er een vrijwilligersraad 
opgericht.                                            Rekening: NL 56 RABO 0373 1461 
16  t.a.v. Stichting Alpe d’HuZes, Culemborg                                                        
 .   orgelspel tijdens de collecten Johann Ulrich Steigleder, Ricerar in C 

slotlied 315 Heb dank o God van alle leven

En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
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doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

afscheid en zegen

(herhaling tweede couplet)
En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

Orgelspel Samuel Scheidt, ´Wehe, Windschen, Wehe’

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

************************************************************

mededelingen: 
Zondag 28 mei, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur .
Voorganger, ds Liesbeth Baars

Maandag 22 mei, filosofieavond olv Mieke Moor. Opgeven bij Margriet 
Dijkmans van Gunst margrietdvg@gmail.com of 0628 556449

Dinsdag 23 mei; om 19.45 uur Mindfullness o.l.v. Joep de Valk of 
Annemieke van der Veen.

Donderdag 25 mei 10 uur Hemelvaartsviering in Beatrixpark. Een 
gezamenlijk met andere kerken, georganiseerd ochtendgebed in het 
Beatrixpark. (bij het piere-badje, ingang Diepenbrockstraat)
Voorganger ds. Marleen Kemink, Zin in Zuid, pianist, Jurriaan Berger.
Bij regen: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
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Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd 
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. 

Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid  
zijn onze uitgangspunten Deze staan als vanzelfsprekend aan de basis
van al onze activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, 
gesprekskringen, onderlinge hulp en steun, activiteiten in de kelder 
voor jongeren, reizen en uitjes.

Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke 
geloofsontwikkeling.  Ook jongeren hebben hun eigen plaats van 
ontmoeting, eigen programma’s en een vrije inloop in de kelderruimte.

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl/vrijburg
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.

De voorgangers van Vrijburg zijn  ds. Joep de Valk (06 53391524) 
ds. Japke van Malde (071-5142807) en ds. Liesbeth Baars ( 06 23641242) 
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan 
kunt u hen bellen.

---------------------------------------------------------------------------
Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op
de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via
devalk@vrijburg.nl

Naam………………………………………………………….

Adres ………………………………………............................
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Postcode en Woonplaats………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………
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