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Orde van de dienst

. orgelspel Dietrich Buxtehude, Preludium 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.



.  introïtus                      tekst Sytze de Vries 

2. Geroepen om te leven,
    gehouden aan zijn woord
    van uitgesproken vrede,
    van liefde ongehoord.
    Herboren, uitgetogen
    uit de toevalligheid, 
    bestemd voor de genade
    het donker al voorbij!

3. Getekend voor ons leven
    als kind’ren van het licht,
    gezaaid op hoop van zegen,
    de dag als vergezicht.
    God breng ons zelf op adem
    en treed in ons bestaan.
    Bezegel onze vreugde
    hier met uw eigen naam.



. de gemeente gaat zitten

. gebed

.   lied 

2. Hij schenkt de levens adem,Hij geeft de levensgeest,
    In schande en in schade, is hij nabij geweest,
    Aan al wie hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest,
    Komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest.

3. Al leeft uw volk verschoven, kyrieleison,
    In ’t land van vuur en oven, in ’t land van Babylon,
    Al is de hemel boven voor mensen doof en stom,
    Nog moeten wij U loven met stem en fluit en trom.



4. De lier hing aan de wilgen, misericordia,
    God zal ons niet verdelgen, aan God zij gloria.
    Zijn woord zal ons genezen, haleluja
    Zoals het was voor dezen, in Galilea 

5. Wij moeten Gode zingen haleluja
    De Heer van alle dingen, die leeft in gloria
    Met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na,
    Wij moeten Gode zingen, haleluja.

. lezing    Lucas 12 vers 49 t/m 56

. lied 

2 Zal er ooit een blijvend heden
 vol van goede vrede zijn
 waar geen pijn meer wordt              
geleden:
 levenslang gebroken zijn.

3 Zie de takken aan de bomen
 waar het jonge groen ontluikt
 tot een stralend nieuwe zomer
 waar de vredesbloesem ruikt.

4 Zie de sterren aan de hemel
 waar het duister van de nacht
 door hun schijnsel wordt      
 verdreven
 tot een nieuwe dag die lacht.

5 Zoals bomen mensen tonen
 dat er kracht tot groeien is
 zal de zoon der mensen 
 komen
 die de boom des levens is.



6 Zoals sterren mensen melden
 dat geen nacht te donker is
 zal een kind ons komen 

      
  
                 Tekst: H. Jongerius

         redden dat het licht der wereld is.

. 2de lezing   
       
 Fragment van kardinaal Jorge Bergoglio-paus Franciscus over zijn gematigd optimisme                                         

voor de toekomst van zijn land en de wereld.                                                                             
Uit: Paus Franciscus. 

Leven en denken van Jorge Bergoglio door Francesca Ambrogetti en Sergio Rubin –                                                                                                   
Baarn 2013
                    Zo voel ik het. Ik kan me vergissen. Wij zullen het niet 

meer zien, maar onze kinderen wel. zoals in het verhaal 
over twee priesters die het hebben over een volgende 
concilie. Vraagt de een aan de ander: “Zal een nieuw 
concilie het verplichte celibaat afschaffen, denk je?”        
En de ander antwoordt: “Het lijkt erop van wel.” 
Waarop de eerste besluit met: “In elk geval zullen wij 
het niet meer meemaken, maar onze kinderen wel”.                      
In ernst, laten we optimisme niet verwarren met hoop. 
Optimisme is een psychologische houding ten opzichte 
van het leven. Hoop gaat verder. Het is het anker dat we 
uitwerpen in de toekomst, waardoor we aan het touw 
kunnen trekken om aan te komen bij wat we verlangen. 
Het is ons inspannen om in de goede richting te gaan.      
Bovendien is hoop een geloofswoord: het is God in ons 
midden. Om dit alles geloof ik dat het leven zal  
zegevieren.

  

 



2   Er zal geen verzengende hitte,
  geen dorst en geen honger meer zijn
     want Hij zal ze weiden aan water
     dat vloeit uit het hart der woestijn.

3   En Hij maakt de hoogte begaanbaar
     en Hij baant een weg door de zee,
     van alle vier einden der aarde
     brengt Hij zich een volk bijeen.

4  De hemel roept uit Halleluja
    de aarde brengt leven tot stand,
     de bergen bezwijken van vreugde,
     de wereld wordt vaderland.

5   Ten dage der grote genade
      als God de gebeden beloont,
      dan zullen de vokeren weten
      dat Hij bij de mensen woont.

 overdenking

. orgelspel  Domenico Zipoli.  All’Elevatione
 

. voorbeden, stilte, OnzeVader

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 Vreemdelingen

.   eerste collecte; WOU      
De Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden (WOU) houdt spreekuur in het 
Corvershof. Hier komen asielzoekers die een eerste afwijzing kregen op hun 
asielverzoek, maar die nog een kansrijk juridisch perspectief hebben. 
Daarnaast wordt hulp geboden aan asielzoekers die nog in procedure zijn, 
maar die geen opvang en ondersteuning krijgen van de rijksoverheid. 
Kansloze uitgeprocedeerden worden begeleid bij hun terugkeer naar eigen 
land of regio. 



De WOU biedt de bezoekers van het spreekuur tijdelijke ondersteuning bij 
het realiseren van hun toekomstperspectief. Deze ondersteuning bestaat uit: 
onderdak, leefgeld, juridische begeleiding, sociaal contact, taalles en evt. 
begeleiding bij terugkeer.  
Giro 97.593 t.n.v  Diaconie Protestantse Gemeente Amsterdam o. v. v. WOU.

. tweede collecte: gemeente

. orgelspel tijdens de collecten  Domenico Zipoli, Canzona in d

. attentie en informatie

. slotlied  



2.  Niemand kan alleen,
     Heer uw zegen dragen:
     zegen drijft ons heen
     naar wie vrede vragen.
     Wat Gij schenkt wordt meer
     naar gelang wij delen,
     horen, helpen, helen,-
     vruchtbaar in de Heer.
3.  Vrede, vrede laat

     Gij in onze handen,-
     dat wij die als zaad
     dragen door de landen, 
     zaaiend dag aan dag,
     zaaiend in den brede
     totdat in uw vrede
     ons hart rusten mag.

4.  God schenkt ons de kracht
     dicht bij U te blijven,
     dan zal ons geen macht
     uit elkander drijven
     Zijn wij in U een,    tekst en melodie: Dieter Trautwein
     samen op uw wegen                         vertaling Ad den Besten
     dan wordt ons tot zegen
     lachen en geween.

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

. orgelspel Dietrich Buxtehude, Toccata in g

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

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:
Dhr. F.Heierman. Amsterdam-zuid
Mw. C.D.Hondius. Badhoevedorp.

.   Mededelingen: 

Zondag 29 september 2013, oecumenische dienst in de Maranathakerk 
(Cabotstraat 33, Amsterdam de Baarsjes) om 10.30 uur. 
Voorgangers pater D.Niessen o.p. en ds.Jessa van der Vaart.



De diensten in Vrijburg beginnen voortaan om 10 uur.
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.
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.J.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.


