
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 15 september 2013

     

voorganger:  ds Jessa van der Vaart 
organist:   Erik Visser



Orde van de dienst

. orgelspel, Claudio Merulo, Toccata in g

. 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.



.  openingslied: Zomaar een dak, boven wat hoofden,   
     mel. A. Valerius, tekst. H. Oosterhuis  

 

2
Woorden van ver, vallende sterren
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, 
signalen,
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord. 

3
Tafel van een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis. 

de gemeente gaat zitten



. gebed

. lied    ‘Dat nieuwe geestkracht ons vervult’ 

2.
Dat wij niet bang voor ons bestaan
de nieuwe wegen leren gaan
die leiden naar een maatschappij
van hebzucht en van oorlog vrij. 

3.
Dat wij niet om te kopen zijn
met geld en goed, met schone 
schijn.
dat God ons lange adem geeft,
zodat zijn toekomst in ons leeft.  

. inleiding op de schriftlezing

. lezing   Esther 4, 1-17



. lied  Estherlied
    tekst: K.A. Deurloo 
    melodie: M. van Woerden/Erik Visser  
    herziening; Erik Visser

   

7.
Mordechai verscheurt zijn kleren
als een teken van de rouw.
Hij wil nu zijn nichtje spreken,
zij is toch een koningsvrouw.
Esther moet haar volk nu redden,
’t kan misschien als koningin.
Zij mag nu niet langer zwijgen:
Esther is toch ook Jodin. 

8.
Esther wil het wel proberen
naar de koning toe te gaan.
En de redding af te smeken,
van het volk waar zij voor staat.
Maar ze vraagt of alle Joden
willen vasten in Susan,
voor drie dagen en drie nachten,
eer zij naar haar koning kan. 



. overdenking

. lied   ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’ 
    tekst: Huub Oosterhuis, melodie: psalm 77



2.
Tijd van troosten, tijd van tranen,
tijd van mooi zijn, tijd van  schamen,
tijd van jagen, nu of nooit,
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen, zin vergeten,
nergens blijven, niemand weten.
Tijd van kruipen, angst en spijt,
zee van tijd en eenzaamheid.  

3.                                                           
Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen,
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen.
Wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud. 

. voorbeden, stilte, Onze Vader

. collecten,  thema:  Vreemdelingen

.   eerste collecte, IKV/PAXChristi     
    Giro rekening 51.61. t.n.v. IKV Pax Christi te Utrecht

. tweede collecte: diaconie

.   orgelspel tijdens de collecten, Johann Pachelbel, Fuga in g

.   attentie en informatie

. slotlied   



2.  Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

3.  Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4.  Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5.  Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

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

. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in d

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
In de Moddermanzaal wordt de expositie “Cuts” van Peter Kattenberg (Pape) 
geopend door Prof.dr. Arjo Klamer 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:
Hr.J.L.Grijpma, Amsterdam -centrum
Hr. en Mevr. van Deursen-Morée, Amsterdam -buitenveldert

. Mededelingen: 
Zondag 22 september 2013 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger, ds.L.J.Lijzen

Donderdag 19 september is er weer de maandelijkse lunch.(Moddermanzaal)

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 
via de website onze nieuwsbrief aanvragen.
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. Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook (06-44886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen.


