Remonstranten en
Vrijzinnige
Protestanten
Zondag 22 mei 2016
0-100 dienst
Thema: vertrouwen

Sabina en Madina Mezhidova

voorganger: Dik Mook
organist: Erik Visser
lector: Wiep Wegenwijs
kinderkerk o.l.v. Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse en
Margriet Dijkmans van Gunst

Orde van de dienst
. orgelspel, Johann Sebastian Bach, Fantasie in c
. 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: Zomaar een dak boven wat hoofden.

Tekst Huub Oosterhuis
Melodie Kom nu met zang

!
- gemeente gaat zitten . gebed
. de koffer en kinderverhaal
-de kinderen gaan naar hun eigen ruimte

. lied: Wil je wel geloven. Tekst Hanna Lam, Melodie Wim ter Burg

!

2. Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen
om je heen.
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit
boven de haat.
. lezing: Exodus 12, 33 - 42

. lied: Dat nieuwe geestkracht ons vervult. Tekst Jan van Opbergen.

!
2. Dat wij niet bang voor ons bestaan
de nieuwe wegen leren gaan
die leiden naar een maatschappij
van hebzucht en van oorlog vrij.
3 Dat wij niet om te kopen zijn
met geld en goed, met schone schijn.
Dat God ons lange adem geeft,
zodat zijn toekomst in ons leeft.
. lezing: Gedicht Greetje Grijpma; uit Vogels aan het wad

. overdenking
. orgelspel, Tarquino Merula, Intonazione cromatica

!

. lied:

Tekst Huub Oosterhuis.
Melodie Valerius 1626

. 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.
-kinderen komen terug in de dienst
. mededelingen en open tijd
De bloemen uit de dienst worden gebracht naar Mevr.G.Boonstra-Elzinga.

. collecten Thema Stad en de naaste
. 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; diaconie
. orgelspel tijdens de collecte: Giovanni Battista Martini, Comunione

. slotlied

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

. orgelspel, Johann Pachelbel, Ciacona in d
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
In de Moddermanzaal wordt een tentoonstelling geopend met werk van
Madina en Sabina Mezhidova.
Mededelingen
Zondag 29 mei 2016, 10.30 uur, Vrijburg laat voorgaan: Christa Compas,
gastheer: ds Joep de Valk
Dinsdag 31 mei om 19.45 uur, Mindfulness o.l.v. Annemieke v.d.Veen.
Zaterdag 4 juni, om 19.30 uur geeft de cantorij een concert in de kerkzaal,
o.l.v.Tristan Knelange. Dit is ook te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 5 juni, tijdens de kerkdienst doet ds Japke van Malde haar intrede in
onze gemeente.
Zondag 19 juni is er een bijzondere dienst, en nemen wij afscheid van Dik
Mook.Meer informatie in het blad Vrijburg, of op de website.
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.

!
Karel Appel; ontmoeting met God

Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.
Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid
zijn onze uitgangspunten Deze staan als vanzelfsprekend aan de basis van al
onze activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, gesprekskringen, onderlinge
hulp en steun, reizen en uitjes.
Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke
geloofsontwikkeling. Ook jongeren hebben hun eigen plaats van
ontmoeting, eigen programma’s en een vrije inloop in de kelderruimte.
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze
volgen via www.kerkdienstgemist.nl
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt
onze nieuwsbrief aanvragen via deze website.
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en
meepraten in onze LinkedIn groep.

