Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 21 juli 2013

voorganger: ds. R.F. Philipp
organist: Erik Visser

Orde van de dienst
. orgelspel: Georg Böhm, Preludium, fuga en postludium in g

. luiden van de klokken
. stilte
. aansteken van de kaars
. de gemeente gaat staan
. Lichtlied doe je licht aan

. votum
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

Ons samenzijn dragen we op aan God,
die liefde is en grond van ons bestaan.
Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

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

. introïtus (lied)

Licht dat ons aanstoot in de morgen

2. Licht, van mijn stad de
stedehouder.
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend
kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn
ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
. de gemeente gaat zitten
. gebed

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die
leeft.

. lied De vreugde voert ons naar dit huis

2 Dit huis van hout en steen, dat
lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
4 Zal dit een huis, een plaats zijn
waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len
troost,
waar Gij U vinden laat?

5 Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
6 Vervul ons met een nieuw
verstaan
van ’t Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.
7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

. lezing Lukas 7:2-10 De honderman en zijn ‘jongen’

. lied

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

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.
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.
. overdenking De gave van het onderscheid
. orgelspel: Jean-Claude Daquin, Flûtes

. voorbeden
…daarom bidden we en zingen: Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
(Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.)

. Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
. 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 microkredieten
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. Bijkomend voordeel van deze manier
van werken is dat er snel resultaat kan worden geboekt en dat de
dorpsbewoners in San Juan zien dat er vooruitgang wordt geboekt en dat
geeft vertrouwen in de toekomst.
ING : 45.47.502
. tweede collecte: Diaconie
. orgelspel tijdens de collecten: Bernardo Pasquini, Toccata in C
. attentie en informatie
. slotlied Liefde eenmaal uitgesproken

2. Liefde die ons heeft geschapen,
vond, waarmee Gij zelf ons
raakt
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
3. Liefde luidt de naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.
6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel: François Couperin, Fugue in G
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:
dhr. Derk Brouwer en dhr. Joan de Roos, beiden Amsterdam-Zuid
. Mededelingen:
Zondag 28 juli kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds Liesbeth Baars
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze
volgen via http://kerken.streamit.eu.
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt
onze nieuwsbrief aanvragen bij jhroselaers@vrijburg.nl.
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en
meepraten in onze LinkedIn groep.
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),
ds. Joost Roselaers en Dik Mook. Wilt u een gesprek met één van hen of
heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.

