Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
!
zondag 19 oktober
!
VRIJBURG LAAT VOORGAAN:
!
Martijn Oosterhuis
cabaretier en stand-up comedian

!
Thema: Hoop
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
voorganger:
organist:

ds Jessa van der Vaart
Erik Visser

Orde van de dienst

!
. orgelspel
!
. 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

‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
Tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Bernard Huijbers

!

!

2.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

!

3.
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

!

de gemeente gaat zitten

. welkom en inleiding op de dienst

!
. gebed
!
. lied

‘Zolang wij ademhalen’
tekst: Sytze de Vries, melodie: Wales 1865

!

!

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
Het lied op and’re lippen
Draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild!

3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

!

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

!

. inleiding op de schriftlezing: Genesis 1, 1-5
. overdenking door Martijn Oosterhuis

!

. lied

!

!
!

‘Tijd van vloek en tijd van zegen’
tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Henri Heuvelmans

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: Armoede

!

. eerste collecte, Kantlijn
Schrijfclub Kantlijn, is opgericht op 11 sept.1995. De initiatiefnemers
vonden dat dak- en thuislozen nu maar eens zelf moesten gaan schrijven in
plaats dat er over hen geschreven werd. Iedere maandagmiddag komen de
deelnemers onder deskundige leiding bijeen in de wijkzaal van de
Nassaukerk om verhalen en gedichten te schrijven en aan elkaar voor te
lezen. Onder meer wordt gepubliceerd in de Z- krant in boeken en op
poëziekaarten. Ook werkt Kantlijn samen met de kunstsuite van inloophuis
Makom. Regelmatig zijn er exposities van schilderijen uit de kunstsuite,
gecombineerd met teksten van Kantlijn.
Rekening: NL 49 INGB 0000 0975 93 t.n.v Diaconie Protestantse Gemeente
Amsterdam o.v.v. Kantlijn

!

. tweede collecte, diaconie

. attentie en informatie. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor

!
!
slotlied
!

‘Gij hebt, o Vader van het leven’

!

!
!

2 Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

!

3 Hij overmant de wilde dieren,
vaart uit op zeeën en rivieren,
doorzoekt der aarde donkre schoot.
Ja, hij snelt voort op hoge winden
om de allerlaatste grens te vinden.
Zo vindt hij onverhoeds de dood.

!

4 Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

!
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
!
. orgelspel
!
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
!
. Mededelingen:
!
Zondag 26 oktober, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, Mevr. ds. E. Swinkels

!

Woensdag 29 oktober om 20.00 uur, “ruimte voor aandacht, meditatie
volgens mindfulness. Er is nog plaats.

!

Zaterdag 1 november, 20.00 uur, wij gedenken de overledenen met gezongen
en gesproken woorden. (zie ook de kaart, en het blad Vrijburg)

!
Zaterdag 15 nov. 10.30 uur, Algemene ledenvergadering.
!

Wil iedereen zijn of haar e-mail adres opgeven bij het bureau!
(administratie@vrijburg.nl)

!

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).

