
Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 19 juni 2022, 10.00 uur 

Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort 
 

Voorganger : ds. P. Bustra; Apeldoorn 
Diaken  : Ite Weide & Francien Bijlenga 
Muziek  : Margreet v. Zanten & team 
Techniek  : Wim v.d. Lingen 
Lezer  : Mirjam v.d. Bent 

Ouderling  : Sander v.d. Bent 
Dienstco : Joan Zijlstra 
Projectie  : Ron Boerma 
Kindermoment : Reina Dijksterhuis 
Kosters  : Michiel v.d. Keur  & Irene Blom

 
Bijzonderheden:  n.v.t. 

 

 
Welkom & mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Liedblok: - Opw. 40 – Zoek eerst het koningkrijk van God 
 - Opw. 378 – Ik wil jou van harte dienen 
 - Opw. 400 – Liefde was het onuit put’lijk 
 
Votum, groet 
 
Zingen:  Opw. 123 Groot is uw trouw 
 
Woorden v/h verbond: Efeze 4:25 – 5:2 
 
Zingen:  Opw. 126 Jezus vol liefde 
 
Gebed 
 
Kinderlied: Vrij zijn (Oké4Kids) Tekst volgende pagina.  
Kindermoment (nog onbekend) 
 
Kinderen naar bijbelklassen 
 
Lezen:  Rom.2:1-5 en Mat.7: 1-12 
 
Zingen:  Psalm 15:1,2  Wie zult Gij noden in uw tent 
 
Lezen Tekst::  Mat.7:1-5 
 
Preek 
 
Zingen:  Psalm 34:5,9 Komt kind’ren, hoort mij aan 
 
Gebed 
Collecte voor Ned. Ger. Arbeidszaken (kinderen komen terug) 
 
Zingen:  Gezang 285: 3,4 Geef vrede Heer 
 
Zegen 
 
Amenlied:  Gez.. 456:3  



1. Vrij zijn! 
 
Refr. 
Vrij zijn, vrij zijn 
wij willen vrij zijn 
vrij om te gaan en te staan 
waar wij willen 
in onze maatschappij 
vrij zijn, vrij zijn 
wij mogen vrij zijn 
vrij om te zeggen 
wat we denken 
vrij 
 
Altijd als de laatste schooldag komt 
dan zijn wij blij 
’t is vakantie 
het jaar is voorbij 
lekker naar het strand of uren wand’len 
op de hei 
niks meer te moeten 
wij zijn vrij 
 
Refr. 
Vrij zijn, vrij zijn 
wij willen vrij zijn 
vrij om te gaan en te staan 
waar wij willen 
in onze maatschappij 
vrij zijn, vrij zijn 
wij mogen vrij zijn 
vrij om te zeggen 
wat we denken 
vrij 
 
Als ik bedenk wat Jezus heeft gedaan 
voor jou en mij 
zet ik mijn zorgen voor altijd opzij 
omdat Hij ons vrijgekocht heeft 
van de slavernij  
zijn wij Gods kinderen 
wij zijn vrij 
  
Refr. 
Vrij zijn, vrij zijn 
wij willen vrij zijn 
vrij om te gaan en te staan 
waar wij willen 
in onze maatschappij 
vrij zijn, vrij zijn 
wij mogen vrij zijn 
vrij om te zeggen 
wat we denken 
vrij (2x) 
 
Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld 
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