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.   orgelspel  

. 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. 

de gemeente gaat zitten 



• Inleidend woord 

. gebed 

. lied 275 vers 1,2 en 3 

 2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
  niet hoog en breed van ons vandaan. 
  Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
  dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
  en niemand heeft U ooit gezien. 
  Maar wij vermoeden en geloven 
  dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

. eerste lezing: Genesis 39: 1 – 20 

. lied 275, vers 4 en 5 

 4. Gij zijt in alles diep verscholen, 
  in al wat leeft en zich ontvouwt. 
  Maar in de mensen wilt Gij wonen 
  met hart en ziel aan ons getrouwd. 



 5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
 waar ook ter wereld mensen zijn. 
 Blijf zo genadig met ons bezig, 
 tot wij in U volkomen zijn. 

. tweede lezing : Lucas 18: 9 – 14 

. lied 1001 



 2. 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. 

 3. 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. 

. overdenking 

. orgelspel 

. voorbeden, 

stil gebed, afgesloten met gezamenlijk 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 
school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast 
worden er naaicursussen voor vrouwen georganiseerd en worden er microk-
redieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten van een 



bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een bedrijfje 
op zetten en daarmee de inkomsten verhogen..  
Rekening NL 04 INGB 0004 547 502 

. tweede collecte: Gemeente 

.   muziek tijdens de collecten: 

.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. C. Pruyser, Amsterdam-
 Buitenveldert 

. slotlied: 657, vers 1,3 en 4 



 3. Het donker kan verbleken 
  door psalmen in de nacht. 
  De muren kunnen vallen: 
  zing dan uit alle macht! 
  God, laat het nooit ontbreken 
  aan hemelhoog gezang, 
  waarvan de wijs ons tekent 
  dit lieve leven lang. 

 4. Ons lied wordt steeds gedragen 
  door vleugels van de hoop. 
  Het stijgt de angst te boven 
  om leven dat verloopt. 
  Het zingt van vergezichten, 
  het ademt van uw Geest. 
  In ons gezang mag lichten 
  het komend bruiloftsfeest. 

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met:  

 lied 814 

. orgelspel  

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
******************************************************** 



. Mededelingen:  

Zondag 9 juli,  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds. Lense Lijzen. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via kerkdienstgemist.nl 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt 
via de website onze nieuwsbrief aanvragen. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en mee-
praten 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 bel-
len. 

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap, gevormd door 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid, 
verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn belang-
rijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen, gemeente-
avonden en overige activiteiten.  

--------------------------------------------------------------------------- !  
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 ………………………………………............................ 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

E-mailadres:…………………………………………………… 

mailto:devalk@vrijburg.nl

