Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
zondag 29 juni

voorganger:
organist:

ds Jessa van der Vaart
Erik Visser

Orde van de dienst
. orgelspel: Georg Muffat, Toccata in F
. 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.

. openingslied

‘Wij komen als geroepen’
tekst: Sytze de Vries, melodie: psalm 138

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
dn treedt in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen Naam!
de gemeente gaat zitten

. gebed
. lied

lied 869 LB: 1, 2 en 3

2.
De hemelmachten met ons mee
willen U eer betonen.
Al wat op aarde in lucht of zee
mag in uw schaduw wonen,
het prijst U, die de Schepper zijt,
die ’t al zo schoon hebt toebereid.
Geef onze God de ere!

. eerste lezing

Sefanja 3, 14-20

3.
Wat onze God in de aanvang
schiep,
dat wil hij ook bewaren;
eat onze God tot aanzijn riep
doet Hij zijn trouw ervaren.
De Heer regeert, en het is goed
waar Hij de mensen wonen doet.
Geef onze God de ere!

. lied

4
O liefde, dochter der genade,
hoe schoon zijn de deugden
die met u gaan op al uw paden,
een reidans van vreugden:
geduld en welgezindheid gaan
met eenvoud, wil tot vrede
en lust in recht en rede,
waarheid en trouw tesaam.
6
Geloof en hoop en liefde worden
nooit van ons genomen.
Gedrieën bouwen zij de orde
die God zal doen komen.
Dan vieren wij het bruiloftsfeest
en mogen blijde zingen
van drie verheven dingen,
maar van de liefde 't meest.

5
O liefde, gij neemt haat en
boosheid
en zelfzucht en schande
in ongeveinsde argeloosheid
de wapens uit handen.
Gij dekt de schulden toe. Gij zijt,
vol hoop het hoogste wagend,
gelovig alles dragend,
het leven toegewijd

. tweede lezing

Markus 5, 21-43

. lied

‘Wat vrolijk over u geschreven staat’
tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Antoine Oomen

2
Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort.
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond.
3
Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

. overdenking

. lied

2
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren
met God en met ere.
De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzegd.

3
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.
. voorbeden, stilte, 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:Armoede
.
eerste collecte: . de Kruispost
In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische en
psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg geen
hulp kunnen vinden. Kruispost geeft hulp aan onverzekerden, daklozen en
asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een donatie gevraagd en draagt zo naar
vermogen bij in de onkosten.
Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt
hulp gegeven die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk,
indien nodig aangevuld door maatschappelijk werk.
Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370 t.n.v. Stichting Vrienden van
Kruispost

. tweede collecte:gemeente
. orgelspel tijdens de collecten: Jan Pieterszoon Sweelinck, Fantasie in g
. attentie en informatie

. slotlied

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.
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel: Heinrich Scheidemann, Canzona in F
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar dhr. M. van Zanen,
Amstelveen
. Mededelingen:
Zondag 6 juli kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.
Voorganger, ds.T. Mikkers
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze
volgen via www.kerkdienstgemist.nl/vrijburg.
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.

