Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 11 september 2016

voorganger: ds. E.H.de Clercq
organist: Erik Visser

Orde van de dienst
. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata 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.

. Lied, Kom in ons midden Geest van God

!
. de gemeente gaat zitten
. inleiding, stilte, gebed

. lied 833. Neem mij aan zoals ik ben 3x
tekst en mel: John L.Bell

!

. lezing Exodus 14: 10 – 14 teksten NBG vertaling
10Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op,
en zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. Toen werden de Israëlieten
zeer bevreesd en schreeuwden tot de HERE, 11en zij zeiden tot Mozes: Waren
er soms geen graven in Egypte, dat gij ons hebt meegenomen om te sterven
in de woestijn? Wat hebt gij ons aangedaan door ons uit Egypte te
leiden? 12Hebben wij u dit al niet gezegd in Egypte: laat ons met rust, en

laten wij de Egyptenaren dienen. Want wij kunnen beter de Egyptenaren
dienen dan in de woestijn sterven.
13Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de
verlossing des HERENzien, die Hij u heden bereiden zal; want de
Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien.
14De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
. lied 606 1

!

. Exodus 14: 15 - 22
15Toen zeide de HERE tot Mozes: Wat roept gij zo luid tot Mij? Zeg tot de
Israëlieten, dat zij opbreken. 16En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit
over de zee en splijt haar; dan zullen de Israëlieten midden door de zee
kunnen gaan op het droge. 17Maar zie, Ik zal het hart der Egyptenaren

verharden, zodat zij hen achterna zullen trekken, en Ik zal Mij verheerlijken
aan Farao en aan zijn gehele legermacht, aan zijn wagens en aan zijn
ruiters. 18En de Egyptenaren zullen weten, dat Ik de HERE ben, doordat Ik
Mij verheerlijken zal aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters.
19Toen verliet de Engel Gods, die vóór het leger van Israël uitging, zijn
plaats en ging achter hen aan; ook verliet de wolkkolom haar plaats aan hun
spits en ging achter hen staan. 20Zo kwam zij tussen het leger van de
Egyptenaren en dat van de Israëlieten in, – en de wolk was duisternis, maar
tegelijk verlichtte zij de nacht – zodat de een de ander niet kon naderen, de
gehele nacht.
21Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de HERE deed de zee de
gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en
de wateren werden gespleten.
22 Zo gingen de Israëlieten in het midden der zee op het droge; terwijl rechts
en links de wateren voor hen waren als een muur.
. lied 606 2 (zie boven)
O Mozes, roep toch tot de Heer,
het water is zo diep.
Er is voor ons geen uitweg meer,
het water is zo diep.
Waar is 't beloofde paradijs?
Is dit het einde van de reis
dat wij verdrinken in de zee?
Waarom nam jij ons mee?
. Exodus 14: 26 – 31
26Toen zeide de HERE tot Mozes: Strek uw hand uit over de zee, opdat de
wateren terugvloeien over de Egyptenaren, over hun wagens en ruiters. 27En
Mozes strekte zijn hand uit over de zee en tegen het aanbreken van de
morgen vloeide de zee terug in haar bedding, terwijl de Egyptenaren haar
tegemoet vluchtten; zo dreef de HERE de Egyptenaren midden in de zee.
28De wateren vloeiden terug en bedekten de wagens en de ruiters van de

gehele legermacht van Farao, die hen in de zee achterna getrokken waren; er
bleef van hen niet één over.
29Maar de Israëlieten gingen op het droge midden door de zee en de
wateren waren hun rechts en links als een muur. 30Zo verloste de HERE op
die dag de Israëlieten uit de macht der Egyptenaren. En Israël zag de
Egyptenaren dood op de oever der zee liggen.
31Toen zag Israël, welk een machtige daad de HERE tegen Egypte gedaan
had; en het volk vreesde de HEREen zij geloofden in de HERE en in Mozes,
zijn knecht.
. lied 606 3 (zie boven)
Maar Mozes heft zijn staf omhoog:
al is het water diep,
de wind steekt op, de zee wordt droog.
En Hij, die zelf ons riep,
Hij brengt ons naar de overkant,
Hij leidt ons naar 't beloofde land.
Maar farao met heel zijn stoet
gaat onder in de vloed.

. Matteus 8: 23 - 27
23En toen Hij in het schip ging, volgden zijn discipelen Hem. 24En zie, er
kwam een grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip
sloegen; maar Hij sliep. 25En zij kwamen en maakten Hem wakker en
zeiden: Here, help ons, wij vergaan!
26En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen?
Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen
stil. 27En de mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is deze,
dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?
. overdenking

.

lied, 806

!

2. Zomaar te gaan, wordt het leven
of dood?
Altijd maar banger,
duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of
dood?
In de woestijn worden kinderen
groot.

3. Zomaar te gaan, met zijn woord
als bewijs,
altijd maar lopen,
altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als
bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.

voorbeden, afgewisseld met (458,) Zuivere vlam

!

2. Zuivere vlam,
verdrijf met je licht
de schaduw van de dood.

. stilte,
. OnzeVader
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.
. collecten, thema Vreemdelingen
. eerste collecte, Inloophuis Makom Gevestigd in de van Ostadestraat in de
Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen een rustige plaats met koffie, thee,
soep en brood en een warme maaltijd.
Er is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt
Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid te
(re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week worden deelgenomen
aan de Kunstsuite. Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding
pakketten verzorgd. Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De
Regenboog Groep Amsterdam o.v.v. Makom
. tweede collecte, gemeente
orgelspel tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, Klein preludium in F
. mededelingen en open tijd
. de bloemen worden gebracht naar Dhr. P.J.Wiegmans.Amsterdam.

. slotlied Ga dan op weg. 1 en 2
I

Lof zij de Heer,

- ..

!
1.

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden
ook al zijn pijn en verdrietdoor geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd.
Ga en vertrouw op de Geest
die je van angst zal bevrijden.

2.

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 overschrijd je je grenzen

- .- .

. uitzending en zegen,

. de gemeente antwoordt met: Ga dan op weg 3
3. 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 Georg Muffat, Ciacona in G
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
. Mededelingen:
Zondag 18 september 2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds J.Röselaers.
Op dinsdag 13 en 27 september, om 19.45 uur, Mindfullness in de v.Hille
kamer.
Donderdag 15 september, de maandelijkse lunch van de diaconie om 12.30
uur.
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.

