Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
Startzondag
Thema: ‘Dromen van een wereld omgekeerd’
Waar mensen putten uit de bronnen
van droom als werkelijkheid,
daar is Gods toekomst al begonnen
in onze levenstijd.
zondag 4 september 2016
maaltijdviering
voorganger: ds. Joep de Valk
organist: Erik Visser
cantorij olv Tristan Knelage
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. orgelspel, Girolamo Frescobaldi, Toccata in F
heeft u gaven voor de Voedselbank? Graag in de mand bij de tafel
. luiden van de klokken,
. stilte, aansteken van de kaars
. de gemeente gaat staan
. Lichtlied doe je licht aan
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. votum
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige,
die liefde is en grond van ons bestaan.
die ons stelt in haar 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.
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. lied 276 Zomaar een dak boven wat hoofden

tekst H.Oosterhuis,
mel:Valerius Gedenckclank
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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.
Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
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Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

de gemeente gaat zitten
. inleiding
. stilte en inkeer
. lied Wij mensen blijven dromen, dromen.
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Wij dromen van gelijke rechten
die ieder mens dan heeft;
niet langer tegen onrecht vechten,
daar ’t recht van liefde leeft.
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tekst M. de Bruijne
mel: Erik Visser

Verdwenen zijn de dictaturen,
gevangenschap en pijn;
verbanning en verdriet verduren:
God zelf zal bij ons zijn.
Wie in die dromen durft geloven,
voelt zelf verandering;
vertwijfeling en wanhoop doven
in blijde aarzeling.
Waar mensen putten uit de bronnen
van droom als werk’lijkheid
daar is Gods toekomst al begonnen
in onze levenstijd.
. lezing Lukas 14, 12-24
Hij zei (...) tegen degene die hem had uitgenodigd:
‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft,
vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren,
in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te
doen.
Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en
blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn,
zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond
worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’
(......)
Jezus vervolgde:
‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit.
Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de
genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.”
Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: “Ik
heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt
kan ik de uitnodiging niet aannemen.” En een ander zei: “Ik heb vijf span
ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet
aannemen.” Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet
komen.”
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Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer
des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en
breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en
verlamden hierheen.”
Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is
gebeurd, en nog is er plaats,” zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en
de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet
vol zijn.
Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van
mijn feestmaal proeven.”’
. lied De wijze woorden en het groot vertoon

!
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Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.
Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.
. overdenking
. stilte, orgelspel, Friedrich Zachow, Preludium in G
. delen van brood en wijn - inleiding
. voorbeden, afgewisseld met
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. stil gebed
. mededelingen en open tijd
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:
Mevr. Jessurun-Kuijper
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. collecten Thema Vreemdelingen
. eerste collecte,VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en
vluchtelingen in de hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige
asielprocedure en helpt vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw bestaan.
Bij het vinden van huisvesting, het leren van Nederlands, het (bij)scholen,
het opdoen van contacten en het vinden van werk.
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93 t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk
Amstel tot Zaan
. tweede collecte, diaconie
. orgelspel tijdens de collecten, Tarquinio Merula, Intonazione cromatica
.
. uitnodiging
. gezongen tafelgebed
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. gezamenlijk Onze Vader
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. slotlied Ga dan op weg

Ga dan op weg
en ontmoet op je weg medemensen
Doe aan eenieder
al wat jij je zelf toe zou wensen
Dan onder ’t gaan
zul je de ander zien staan
en overschrijdt je je grenzen
. afscheid en zegen
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Ga dan op weg
en schud af al je twijfels en zorgen
Ga en ontdek
wat vandaag nog voor jou is verborgen
Houd op het Licht
altijd je ogen gericht
Dat zal je kracht zijn voor morgen.
. orgelspel, Johann Sebastian Bach, Preludium en fuga in C
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
***********************************************************
. Mededelingen:
Zondag 11 september, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds.E.H.de Clercq
De Boottocht is op vrijdag 9 september.
Zondag 25 september om 10.30 uur: Oecumenische dienst van de kerken
Zuid in Vrijburg. Voorgangers ds Joep de Valk, ds Jantine Heuvelink
(Oranjekerk), pastor Marieke Ridder (Oudkatholieke parochie), Evert Jan de
Wijer (Thomaskerk). Gezamenlijk koor, maaltijdviering.
In verband met de bijeenkomst voor ouders en kinderen, en kennismaking
met ds. Japke van Malde op zondag 11 september (om 10.30 uur in de
Moddermanzaal) wordt de opening van de expositie van Dagmar Jager een
week uitgesteld. Het wordt dus zondag 18 september om 11.45 uur.
Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap,gevormd door
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid,
verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn
belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen,
gemeenteavonden en overige activiteiten.
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Joep de Valk (06 53391524) en ds
Japke van Malde (071 5142807). Wilt u een gesprek met één van hen of
heeft u vragen over Vrijburg, dan bent u van harte welkom om hen te bellen.
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Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze
volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Zie ook www.vrijburg.nl. U kunt onze
e-mail nieuwsbrief aanvragen via deze website.
U kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten
in onze LinkedIn groep.
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