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OvD

3

Geef ruimte aan je naaste, geschapen naar Gods beeld:
want alle mensen heeft Hij zijn leven meegedeeld.

7

Blijf met elkaar verbonden als mens, als man en vrouw:
zo is tot in de diepte ook God zijn liefde trouw

8

Wil zo ruimhartig delen dat niemand stelen moet:
God liet ons samen wonen in ’t land van overvloed.

9

En breek niet met je woorden een ander leven stuk:
want God sprak tot ons allen het woord van ons geluk.

10

Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund:
je leven is pas leven als je ook geven kunt.

Jan Oosterhuis

Here Jezus om uw Woord zijn wij hier bijeen gekomen –
Bach-koraalbewerking

Welkom
Votum en groet
Zingen
nieuw Liedboek 314 : 1 – 3
= liedboek 328
1
Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.
2

6

Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.
O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

Bidden
Zingen
nieuw Liedboek 311
1
Wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd:
Hij heeft de boze goeden van al hun macht beroofd.
2
Weg met de stomme beelden, die maken God te klein:
Hij zal ons zelf vertellen wie Hij voor ons wil zijn
3
En Hij heeft ook gegeven dat je Hem noemen mag:
maak dan jezelf niet groter met Gods naam als je vlag
4
En neem voluit de vrijheid, één dag van feestelijkheid
om opgewekt te vieren dat God ons heeft bevrijd.
5
Hoor ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan:
want God, de God van gisteren is met ons doorgegaan

Lezen:

Johannes 8 : 30 – 36 / tekst vers 36
Galaten 5 : 13 - 14

Zingen:

Psalm 18 : 1 ik heb U lief van ganser harte en 15 ik loof U Heer
Ik heb U lief van ganser harte, HERE.
Gij immers zult het onheil van mij weren.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder, Gij,
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd.
Ik loof U, HEER, ik loof uw zegeningen,
onder de volken zal ik psalmen zingen.
De HEER heeft mij gered uit elk gevaar.
Hoe groot, hoe onuitspreeklijk wonderbaar!
Hij die zijn koning met zijn glorie kroonde,
zijn grote trouw aan zijn gezalfde toonde,
zal door de tijden met ons verder gaan,
met David en zijn huis nu en voortaan.

Meditatie

Bevrijding

We leven in een vrij land: er is vrijheid van meningsuiting en in alle vrijheid
kunnen we zowel koningsdag als bevrijdingsdag vieren.
Maar vrijheid is niet absoluut: het coronavirus perkt ons leven flink in en dat is
ook op koningsdag en bevrijdingsdag goed te merken.
Vrijheid is niet grenzeloos. ‘Zo vrij als een vogel in de lucht’ luidt het spreekwoord,
maar die vogel is wel van de lucht afhankelijk.
Het meest afhankelijke wezen is de mens. Dat is iets dat we voortdurend moeten
leren. Wij zijn volledig afhankelijk van God.

Vergeef het ons, raak ons weer aan met levensadem, lente-tijding,
en doe met krachten ter bevrijding ons hier in Christus’ vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan.
Video
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Er is veel schijnvrijheid. Echte vrijheid kan alleen God geven. Hij biedt die ons aan
in Jezus Christus. ‘Wanneer de Zoon je vrij zal maken, zul je werkelijk vrij zijn’
(Johannes 8:36).

Zingen:
nieuw Liedboek 995 = liedboek 349 - wijs onze Vader
1
O Vader, trek het lot U aan van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood, wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt, de honger naar gerechtigheid.

Zingen:

2

nieuw Liedboek 709

Ad den Besten

Nooit lichter ving de lente aan dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben w’in dat schoon getijde verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.
De winter leek voorgoed voorbij en voor ons lag de volle zomer;
de macht was eindlijk aan de dromer, de nieuwe mens, zo droomden wij,
verbrak de slavernij.
Maar winters werd het in dit land; ‘t is kil rondom en in ons midden,
in onze mond verstart het bidden, doodskou gaat uit van onze hand
naar mens en dier en plant.
O God, wat zijn wij dwaas geweest, dat w’aan de vrijheid zo gewenden,
dat wij de vijand niet herkenden, in opstand tegen U, het meest
in eigen hart en geest.

O Vader, trek het leed U aan van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, doe ons hun broeders zijn in nood,
opdat zij weten, wie Gij zijt: de God van hun gerechtigheid.

Slotlied
Liedboek 708 ; 1 en 6 nw Liedboek = lb 411
Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed, den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.
Zegen ontvangen
afkondigingen
Om 17.00 uur via Lukas kast (automatisch verandert naar CGK) en via
Kerkdienstgemist.nl – Friesland – Leeuwarden – CGK
Een overdenking met alleen geluid

