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orgelspel  Johann Sebastian Bach, Preludium en fuga in b 

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.  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openingslied  848 Al wat een mens te kennen zoekt     tekst H.Jongerius 
             mel: 1634  
  

!  

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

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

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 

inleiding, stilte, inkeer 
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lied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon   tekst 
H.Oosterhuis, mel: 
B.Huijbers 

!  

Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 
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Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 

verhaal uit de bijbel 2 Samuel 12, 1-10 Naardense vertaling 

De Ene zendt Natan tot David;  
hij komt bij hem binnen en zegt tot hem: twee mannen waren er in 
éénzelfde stad, één rijk en één arm; 
de rijke had wolvee en rundvee, in grote overvloed; 
de arme niets van dat alles, behalve een ooilam, ééntje, een kleintje,  
dat hij had gekocht en in leven gehouden;  
het werd groot met hem en met zijn zonen tezamen,  
van zijn brood at het, uit zijn beker dronk het  
en op zijn schoot sliep het en het was hem als een dochter; 

toen er een wandelaar aankwam bij de man die rijk was,  
vond die het te erg om iets te nemen van zijn wolvee of rundvee  
om klaar te maken voor de reiziger die tot hem was gekomen;  
dus nam hij het lam van de man die arm was  
en maakte dat klaar voor de man die tot hem was gekomen! 

Hevig ontbrandt Davids toorn tegen die man,- en hij zegt tot Natan:  
bij het leven van de Ene!-  
ja, een kind des doods is de man die dat heeft gedaan!, 
en het ooilam moet hij viervoudig vergoeden,-  
daarom dat hij dit gesprokene heeft gedaan  
en om reden dat hij het niet erg heeft gevonden! 
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kort piano- of orgelspel, Felix Mendelssohn, Kinderstück in G 

gedicht uit de bijbel psalm 51, 1-11 NBV 
een zangstuk op naam van David, toen de profeet Nathan naar hem 
toegekomen was na Davids omgang met Batseba 

Wees mij genadig, God, in uw trouw, 
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, 
was mij schoon van alle schuld, 
reinig mij van mijn zonden. 

Ik ken mijn wandaden, 
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, 
tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, 
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. 
Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn 
en uw oordeel zuiver. 

Dan zegt Natan tot David: gij zijt die man!-  

zo heeft gezegd de Ene, Israëls God:  

ik heb jou gezalfd tot koning over Israël  
en ik heb je gered uit de hand van Saul; 
ik gaf aan jou het huis van je heer  
en de vrouwen van je heer in je schoot,  
en ik gaf aan jou het huis van Israël en Juda;  
en als het te weinig was voegde ik er voor jou nog dit en dat aan toe; 

waarom heb je het woord van de Ene veracht  
door te doen wat kwaad is in zijn ogen?-  
Oeria de Chitiet heb je geslagen met het zwaard  
om zijn vrouw voor jezelf tot vrouw te nemen!-  
hem heb je omgebracht door het zwaard van de zonen van Amon!- 
en nu zal het zwaard niet van je huis wijken tot in eeuwigheid,-  
daarom dat je mij hebt veracht  
en de vrouw van Oeria de Chitiet hebt genomen om jou tot vrouw te 
worden; 
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Ik was al schuldig toen ik werd geboren, 
al zondig toen mijn moeder mij ontving, 
maar u wilt dat waarheid mij vervult, 
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart. 

Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, 
was mij en ik word witter dan sneeuw. 
Laat mij vreugde en blijdschap horen: 
u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. 

Sluit uw ogen voor mijn zonden 
en doe heel mijn schuld teniet. 

lied Als wij wisten wat wij deden 
tekst:  Lenie v.Reijendam-Beek,                 

muziek: Antoine Oomen 

!  
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!  

overdenking 

stilte, overgaand in pianospel Johann Sebastian Bach, klein preludium in C 

voorbeden, afgesloten met 2x 

!  
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 meditatieve stilte / stil gebed 

gezamenlijk Onze Vader 

mededelingen en open tijd 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar  
dhr. W.van der Meulen. 

collecten, thema  Europa en de Wereld 

.   eerste collecte :VluchtelingenWerk  Amstel tot Zaan   
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en 
vluchtelingen in de hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige 
asielprocedure en helpt vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw bestaan. 
Bij het vinden van huisvesting, het leren van Nederlands, het (bij)scholen, 
het opdoen van contacten en het vinden van werk. 
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93  t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk 
Amstel tot Zaan 

 .   tweede collecte: gemeente 

 .   piano of orgelspel tijdens de collecten, Johann Pachelbel, Fantasie in g 
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slotlied Iona 40       Wil je opstaan en mij volgen 

!  

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

afscheid en zegen 

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

orgelspel Georg Muffat, Ciacona in G 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
**************************************************************** 
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mededelingen:  
Zondag 23 juli,  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur . 
Voorganger, ds Japke van Malde met als gast; Nellie Markus (zie 
Vrijburgblad) 

Donderdag 20 juli gaat de lunch van de diaconie niet door , op 15 
september bent u weer van harte welkom. 

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 
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. 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. 
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