Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
Zondag 24 april 2016
0-100 dienst
Thema:
Vrijheid en gebondenheid

voorganger: Dik Mook
organist: Peter Staats

Orde van de dienst
. orgelspel
. luiden van de klokken
. stilte
. aansteken van de kaars
- gemeente gaat staan . lichtlied

!

. 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
. lied: Een wals in het licht

gemeente gaat zitten . gebed
. de koffer (kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte)
. lied: Vrede voor jou
. lezing: Genesis 28, 10-22 –Jacobs droom in Betel
. lied: Jacob droomt
lezing:
Vrijheid; Marion Bloem
Als vrij zijn is: hou jij je mond
want ik heb iets te zeggen
Als vrij zijn is: jij achter tralies, want
dan hoeven wij niet bang te zijn
voor al jouw anders zijn en doen en anders
laten
Als vrij zijn is: de dag van morgen
strak bepalen door de dag vandaag
iets minder dag te laten zijn
Als vrij zijn is: de deuren sluiten
en op het beeldscherm vrij bekijken
wat veilig uit de buurt moet zijn
Als vrij zijn is: steeds rustig slapen
omdat de anderen hun tong moedwillig
is ontnomen
Als vrij zijn is: eten wat en wanneer je wilt
maar de schillen laten vallen in de kranten
waar de honger wordt verzwegen
Als vrij zijn is: niet hoeven weten wat mij
heeft vrijgemaakt, mij vrij houdt, mij
in vrijheid elke dag gevangen neemt

Als vrijheid is: wachten tot de ander
mij bevrijdt van angsten waar ik
heilig op vertrouw
Als vrijheid mijn gedachten pleistert
Als vrijheid om mij heen overal rondom
en in mij waait,
maar voor jou niet is te vangen
Als vrijheid mij beschermt
tegen jouw ideeën die voor mij te
anders zijn
Als vrijheid voor mij vandaag zo
vanzelfsprekend lijkt, en jij niet
weet wat dat betekent
Dan is vrijheid munt voor mij
en kop eraf voor jou
Dan is vrijheid lucht en willekeurig
Maar staat het mij misschien wel vrij
om iets van mijn riante vrijheid -met
wederzijds goedvinden natuurlijk tijdelijk
of voor langere duur
af te staan om jou
van mijn verstikkende vrijheid
te bevrijden.
. overdenking
. orgelspel met aansluitend lied:
. lied:

Tot spreken heb je mij gehoord;

. voorbeden, stilte en 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.
. mededelingen en open tijd - de kinderen komen terug in de dienst en
laten zien wat ze hebben gedaan.
- de bloemen uit de dienst worden gegeven
aan Dhr. M. Dijkman
. collecten, Thema Jongeren
. eerste collecte, Harriët Tubmanhuis
Het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid Oost is een project voor de
tijdelijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen
die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen.
Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn door organisaties als
Vluchtelingenwerk Nederland en de Steungroep Vrouwen zonder
Verblijfsvergunning doorverwezen. Het gaat om vrouwen die naast hun
vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke
gebreken en de zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn.
Rekening: NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët Tubmanhuis te
Amsterdam
2e collecte, gemeente
orgelspel tijdens de collecte

. slotlied: Een land om van te dromen;

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
Mededelingen
Zondag 1 mei kerkdienst in Vrijburg, 10.30 uur, voorganger ds Joep de Valk
Dinsdag 3 mei om 19.45 uur in de van Hillekamer; Mindfulness.
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),
ds. Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook (0644886013). Wilt u een
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen
bellen.

