Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Thema: Vrijheid om opnieuw te beginnen
Eén vonk kan begin van vuur zijn.
Eén noot het begin van een lied.
Eén kind het begin van een toekomst
Eén wens het begin van een nieuw jaar.

Zondag 15 januari 2017
voorganger: ds. Joep de Valk
organist: Erik Visser
lectrix: Lilian Roos

orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in a
luiden van de klokken
stilte en aansteken van de kaars
de gemeente gaat staan
Lichtlied doe je licht aan

votum en groet
voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige.
gemeente:
Die liefde is en grond van ons bestaan.
voorganger: Die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst.
gemeente:
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.
voorganger: Vrede zij u.
gemeente:
De wereld zij vrede.

Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste

tekst, E.Farjeon
mel: Keltische volksmel.

de gemeente gaat zitten
inleiding, stilte, inkeer
inkeerlied Wees de grond onder mijn voeten
tekst: Reinier Kleijer, melodie psalm 146
Wees de grond onder mijn voeten

wees het dak boven mijn hoofd

wijs mij richting op de route
naar de toekomst ons beloofd
Wees de bron waaruit ik put
Liefde, vrede en geluk.
Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat
wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat;
En geef steeds betekenis
aan de vraag wat leven is.
Wees de ziel van mijn gedachten,

wees de drijfveer van mijn hand.
Breng het Rijk dat wij verwachten
mede door ons doen tot stand
Inspireer ons dag aan dag
met uw Geest en geef ons kracht.
Wees de zekerheid als twijfel
ons verlamt tot op het bot.
Laat in ons het inzicht rijpen
van wat mensen noemen 'God',
en zaai twijfel in mijn geest
als ik u te zeker weet.

lezing Hosea 1,2 – 2,3
Verleden en toekomst
lied Taizé 18
meditatieve herhaling, 3 x
Confitimini Domino, quo-ni-am bonus
Confitimini Domino, al-le-lu-ia
Vertaling: dankt de Heer, want hij is goed

Lezing Markus 3, 31-35
Wie zijn mijn ware verwanten

Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen.
Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen.
Zelf bleven ze buiten wachten.
Er zat een groot aantal mensen om hem heen,
en die zeiden tegen hem:
‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.’
Hij antwoordde:
‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’
Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei:
‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers.
Want iedereen die de wil van God doet,
die is mijn broer en zuster en moeder.’

lied God die ons ooit bevrijdde

God, die ons ooit bevrijdde, wilt Gij ons verder leiden
gaat gij nog lichtend voor?
Zijn wij uw trouw indachtig, of blijven wij onmachtig
verzand in 't zelfgenoegzaam spoor?
Gij zijt ons bijgebleven! Met vrijheid om te leven
hebt Gij God, ons bedacht.
Die weldaad te gedenken is levensduurte schenken
wie rechteloos wordt omgebracht.
Een haven voor de vreemde, een huis voor de ontheemde
een veilig toevluchtsoord,
een vrijplaats van vertrouwen: God, laat uw kerk zo bouwen
aan 't erfdeel, dat u toebehoort.
overdenking
orgelspel Johann Pachelbel, Fantasie in g
voorbeden, afgewisseld met

meditatieve stilte
gezamenlijk “aramees” Onze Vader
Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan
samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen
kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Want uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Amen
mededelingen en open ruimte
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: Dhr. W.Schüller

collecten, thema Europa en de wereld
. eerste collecteKinderen in de Knel/ Kerk in Actie
Kinderen in de Knel is het kinderprogramma van Kerk in Actie. Kerk in
Actie ondersteunt daarmee lokale organisaties in het buitenland, die
opkomen voor werkende kinderen, straatkinderen, seksueel uitgebuite
kinderen, gehandicapte kinderen, en kinderen die in gevangenissen of in
oorlogssituaties leven of in samenlevingen met aids. We steunen met name
kleinschalige projecten, waarbij kinderen in hun waarde worden gelaten.
Rekening: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie/ Kinderen in de
Knel
. tweede collecte, gemeente
. orgelspel tijdens de collecten Friedrich Wilhelm Zachow, Preludium in G
slotlied Ga dan op weg
(melodie Lof zij de Heer, de almachtige koning der aarde).

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
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 Jan Pieterszoon Sweelinck, ‘ick voer al over Rhijn’
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken in de
Moddermanzaal, waar de tentoonstelling ‘Verdwaalde engelen’ van Jihad
Abousleiman wordt geopend.
************************************************************
mededelingen:
Zondag 22 januari, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur .
Voorganger, Dhr. E.J.Tillema.
Maandag 23 januari om 20.30 uur, Adempauze door Annegien Ochtman.
Thema; balans.
Dinsdag 24 januari, om 19.45 uur, Mindfulness. (Annemieke van der Veen
en/of Joep de Valk).
Donderdag 19 januari om 12.30 uur, lunch van de diaconie.
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, activiteiten in de kelder
voor jongeren, 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/vrijburg
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.
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Joep de Valk (06 53391524)
ds. Japke van Malde (071-5142807) en ds. Liesbeth Baars ( 06 23641242)
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan
kunt u hen bellen.

