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Opening van de dienst

Orgelspel: 3 variaties over het lied Daphne

Luiden van de klokken

Welkom en korte mededelingen

Aansteken van de kaars en Stilte

De gemeente gaat staan

Lichtlied: ‘Licht dat wil ingaan tegen donkere nachten'

voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan God,
gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan.
voorganger: Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te

zijn.
gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

Groet:
voorganger: Vrede zij u.
gemeente: De wereld zij vrede.

De gemeente gaat zitten



Gebed: ‘Ik geloof‘ (vrij vertaald gebed van Dorothee Sölle)

Lied 834: 1 en 2

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Inleiding

Lezing 1: Zondagochtendgebed (12 Juli 1942) van Etty Hillesum

Het zijn bange tijden, mijn God.
Vannacht was het voor het eerst, dat ik met brandende ogen slapeloos in
het donker lag en er vele beelden van menselijk lijden langs me trokken.
Ik zal je éen ding beloven, God, een kleinigheidje maar: ik zal mijn zorgen
om de toe komst niet als evenzovele zware gewichten aan de dag van heden
- hangen, maar dat kost een zekere oefening. Iedere dag heeft nu aan
zichzelf genoeg. Ik zal je helpen God, dat je het in mij niet
begeeft, maar ik kan van tevoren nergens voor instaan.
Maar dit éne wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar
dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen wij onszelf.



En dit is het enige, wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige,
waar het op aankomt: een stukje van jou in onszelf, God.
(…)
Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel te kunnen
doen, ze horen nu eenmaal ook bij dit leven.
Ik roep je er ook niet voor ter verantwoording, jij mag daar later ons voor ter
verantwoording roepen.
En haast met iedere hartslag wordt het nu duidelijker: dat jij ons niet kunt
helpen maar dat wij- jou moeten helpen en dat we de woning in ons, waar
jij huist, tot het laatste toe moeten verdedigen.
(…)
Ik begin alweer wat rustiger te worden mijn God, door dit gesprek met jou.
Ik zal in de naaste toekomst nog heel veel gesprekken met je houden en je
op die manier verhinderen van me weg te vluchten.
Je zult ook nog wel eens schrale lijden in mij beleven, mijn God, niet zo
krachtig gevoed door mijn vertrouwen, maar geloof me, ik zal voor je blijven
werken en ik zal je trouw blijven en je niet verjagen van mijn terrein.

Uit: Etty Hillesum, Het werk 1941-1943, p.516f.

Lied 793:1 ‚ 2 en 3, ‘Bron van liefde, licht en leven‘

N.B. We zingen dit lied op een andere melodie; nl. die van Gezang  435, uit het Liedboek
voor de kerken 1973.

1 Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen



in uw grote bruiloftsstoet.

Lezing 2: Matteus 5: 13-16 Vertaling: NBV21, aangepast door SR

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe
kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het
wordt weggegooid en vertrapt.
Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet
verborgen blijven.
je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg
te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder
die in huis is.
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden
kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Lied 793: 2 en 3

2 Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

3 Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

Overdenking

Stilte

Muziek: Louis-Claude Daquin, Flûtes

Voorbeden
Elk van de drie voorbeden besluiten wij samen met het lied 568a Ubi caritas et
Amor. Zie hiervoor de volgende bladzijde.

Wij bidden voor
wie kwetsbaar is, wie bang is om ziek te worden, om iemand te verliezen.
Wij bidden voor de zieken en gewonden die vechten



moet voor hun leven.

Allen: Ubi Caritas

Wij bidden voor
de vele duizenden vluchtelingen die een nieuw en gelukkiger leven zoeken
in Europa.
Dat wij onze angsten en twijfels over de vreemdelingen erkennen en toch
ons hart voor hen openhouden

Allen: Ubi Caritas

Wij bidden voor
de volken in de Ukraine
Dat zij de kracht behouden om te overleven in menselijkheid en
waardigheid

Allen: Ubi Caritas



Stil gebed

Wij zingen samen het Onze Vader, Lied 369c



Mededelingen en collecten

De bloemen in deze dienst gaan naar mevrouw R. Viëtor

Collectethema: Europa en de wereld



Eerste collecte: WereldOuders
Miljoenen kinderen, waarvan vele in Latijns-Amerika, moeten het stellen
zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Zij lijden honger, gaan niet
naar school en werken om te overleven. Ze komen vaak al jong in aanraking
met criminaliteit en geweld. Hun toekomstperspectief is een leven in
armoede. Wat deze kinderen nodig hebben is familie. WereldOuders is voor
deze kinderen familie.
WereldOuders zet zich dagelijks in om de situatie van kansarme kinderen in
Latijns-Amerika een stabiele basis te geven evenals onderwijs en medische
zorg.WereldOuders werkt in Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador,
Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru.
Rekening: NL 60 INGB 000 000 1171, t.n.v. Wereldouders

Tweede collecte: onze diaconie
De diaconie zet zich in voor de samenleving.
Zij ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De
diaconie ondersteunt voorts projecten In Amsterdam en ver daarbuiten.
Rekening: NL 56 INGB 0004 6269 79 , o.v.v. 1730.

Voor digitaal collecteren, maken wij gebruik van een algemene QR code.
Deze kunt u niet met uw eigen bank-app lezen maar wel met een algemene
QR-code reader (bv Lens op Android of Camera op iPhone). U kunt ook in
uw internetapplicatie naar vrijburg.nl/collecte1 en
vrijburg.nl/collectegemeente gaan. In alle gevallen wordt u dan
doorverwezen naar de ING Betaalverzoekpagina van Vrijburg.
In de kerk kunt u bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bankpas

http://vrijburg.nl/collecte1


De gemeente gaat staan

Slotlied 978: 1 en 4

4 Laat dan mijn 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

Orgelspel: Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in g

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



Mededelingen

Zondag 7 augustus kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds. Juup van Werkhoven

Moddermanzaal Vrijburg: Zomertentoonstelling schilderijen Bert Wouters.

=============================================================
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Joost Röselaers en ds. Mpho Tutu van
Furth.

Contactgegevens
ds. Joost Röselaers
Mobiel nummer: 06-55776713
Jhroselaers@gmail.com

Mpho Tutu van Furth, via
pastor@vrijburg.nl

Algemeen
Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap, gevormd door
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.
Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders
persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten die terugkomen in
kerkdiensten, gespreksgroepen en overige activiteiten.
Voor de verschillende Nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden via onze
website: www.vrijburg.nl
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