Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
zondag 8 september 2013

HET RECHT VAN DE STERKSTE
voorganger: ds. Tom Mikkers
organist: Erik Visser

Orde van de dienst
. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Variaties over de Romanesca
. 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) Gij boden rond God’s troon.

tekst Sytze de Vries
2. O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor
in ’t zoete licht
van zijn gezicht
zingt ons nu voor!

4. Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
. de gemeente gaat zitten

3. Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar ’t nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet.
God zij geloofd.

Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn!

. gebed
. lied

. lezing
een selectie van verzen uit Richteren 13-16

. lied

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
. 2de lezing
Lucas 6:27-35
. lied

melodie gez. 285, tekst, Coot van Doesburgh

1 De vrede, waar is vrede,
de wereld is in strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint de strijd.
Het onrecht heerst op aarde,
De leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde.
’t bestaan wordt niet geëerd.

2 De vrede, waar is vrede,
Wij wachten al zo lang.
Er wordt zoveel geleden.
De mensen zijn zo bang.
De toekomst is zo duister.
Wij voelen ons zo klein.
En niemand die er luistert.
De waarheid lijkt maar schijn

3 Ja, in ons land is vrede
maar verder van ons bed,
wordt ’t mensdom platgetreden,
de ziel opzij gezet.
Leer ook die and’ren hopen
op ooit een betere tijd,
om weer rerchtop te lopen
in echte leefbaarheid.
. overdenking
. orgelspel Jean François Dandrieu, Flûtes
. 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 De Regenboog Groep
Dagelijks zet de Regenboog Groep zich in voor mensen met sociale
problemen, voor dak-en thuislozen en verslaafden en voor mensen met
psychiatrische klachten. De vrijwilligers bieden met ondersteuning van
professionals opvang, hulpverlening werkervaringsplaatsen en activiteiten.
Via sociale contacten voorkomt men eenzaamheid en isolement. Men stelt
mensen weer in staat zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan en actief
deel te nemen aan de maatschappij.
De Regenboog Groep is voor een belangrijk deel van haar inkomsten
afhankelijk van giften.
Donaties worden besteed aan maaltijdverstrekking in de inloophuizen, de
werving en begeleiding van buddy’s en maatjes en de preventieprojecten.
ING: 80.81 De Regenboog Groep Amsterdam
. tweede collecte gemeente
. orgelspel tijdens de collecten, Pierre Du Mage, Récit

. attentie en informatie

. slotlied Nu nog met halve woorden (tussentijds 191) tekst
Oosterhuis

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Variaties over de Follfa

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:
Mevrouw H.M.Boeke, Amsterdam oud-zuid.
Mevrouw H.E.Brink , Amsterdam nieuw-west.
. Mededelingen:
Zondag 15 sept. 2013 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds. Jessa van der Vaart
Na de kerkdienst wordt een tentoonstelling van Peter (Pape) Kattenberg
“Cuts” geopend in de Moddermanzaal door prof.dr. Arjo Klamer.
Donderdag 19 sept. 12.30 de maandelijkse lunch in de 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
daar ook 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 (070-3460103 of 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.

