Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 24 juli 2016
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voorganger: ds. F.Kruyne
organist: Erik Visser

Orde van de dienst
. orgelspel Dietrich Buxtehude, Preludium in g
. 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

!

2. Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
. de gemeente gaat zitten
. gebed

. lied : 833. eerste couplet NL, tweede Engels, derde weer NL.
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2. Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and
live in me.
lezing , Numeri 21: 4-9

3. Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef
in mij.

. lied 362

2. Hij die ons in zijn dienstwerk
heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te
vragen;
die ons uit angst en doem heeft
weggetild
en ons tot hier op handen heeft
gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen
stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een
weg van dagen.

3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag
doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor
gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij
willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst
zijt –
dat wij niet in vertwijfeling
verzinken.

. overdenking
. orgelspel Carl Philipp Emanuel Bach, Largo in g

. voorbeden, stilte, OnzeVader

!
.
collecten, thema Europa en de Wereld
. eerste collecte, Amigos de San Juan de Flores
Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het
dorpje San Juan de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door
middel van kleinschalige en concrete projecten. Daarbij ligt de focus op
onderwijs. Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de
middelbare school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen volgen.
Daarnaast worden er naaicursussen voor vrouwen georganiseerd en worden
er microkredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten
van een bakkerij of iets dergelijks.
Rekening NL 04 INGB 0004 547 502
. tweede collecte, diaconie

. orgelspel tijdens de collecten Johann Caspar Ferdinand Fischer,
Preludium en fuga in Es
. mededelingen en open tijd
. de bloemen worden gebracht naar mevr. N.Hogenkamp.
. slotlied

!

2. Gij roept het jonge leven
wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3. Gij hebt de bloemen op de
velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
. 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.
********************************************************
. Mededelingen:
Zondag 31 juli 2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds Y.van der Goot
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.

