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Orde van de dienst

. orgelspel  Girolamo Frescobaldi, Variaties over de Ruggiero

. 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.

Gemeente gaat zitten
.   Waar gaat het over en om in deze dienst?
 
. lied Psalm 65 vers 1, 5 en 6 tekst, W.Barnard

melodie, 1545 



5.  Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.

Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

6.   Gij kroont het jaar van uw genade.



Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen
Uw lof schalt in het rond.

gebed

.  lied  1001 vers 1 en 2                   tekst H.Oosterhuis
  mel: B.Huijbers

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.

. lezing   Psalm 1 uit de nieuwe Bijbelvertaling 

. lied   321 vers 1 t/m 5    tekst H.Oosterhuis
              mel: B.Huijbers

2.  Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

3.  Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

4.  Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

5.  Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.

. lezing   Psalm 1 in de vertaling van Huub Oosterhuis 

. lied  321 vers 6 en 7 (melodie, zie vorige bladzijde)

6.  Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

7.  Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.



. overdenking

. orgelspel  Giovanni Maria Trabaci, Durezze e ligature

.  lied   984

2.  Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.

3. Gezegend die een woonplaats maakt
voor wat beweegt en ademhaalt:
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.

4.  Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

5.  Gezegend zijt Gij om uw woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.

6  Gezegend zijt Gij om de Geest
die van de aanvang is geweest:
de adem die ons gaande houdt
en in het eind in U behoudt.

.  gebeden   
   voorbeden afgesloten met 

                Eeuwige     God,   wij  bidden   u     ver-hoor ons



    stilte en het Onze Vader dat we samen bidden 

.  collecten en mededelingen.   De bloemen zijn bestemd voor Margriet 
   Dijkmans van Gunst.
 
.  Thema colllecten, Europa en de Wereld
.   eerste collecte  Stichting Colibri
De Stichting helpt kinderen en hun moeders in Peru. Rekening: NL 53 
ABNA 0617 002 347
.   tweede collecte; diaconie
.   orgelspel tijdens de collecten, John Blow, Vers in G

. lied  974 vers 1,2 en 3 tekst S.de Vries
                          mel: W.ter Burg



2.  Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

3.  Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.



. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.

. orgelspel Henry Purcell, Voluntary in G

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

. Mededelingen: 
Zondag 5 augustus, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger, ds.C.de Gooijer

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06-53391524), ds Japke 
van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (0655776713) en ds Liesbeth 
Baars (06 23 64 12 42). Onze jongerenwerker is Jelle de Graaf (06-
28562748). Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over 
Vrijburg, dan kunt u hen bellen.


