Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 8 januari 2017

voorganger: Mw. ds E.de Clercq
organist: Erik Visser
Orde van de dienst

. orgelspel, Girolamo Frescobaldi, 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.
. Romeinen 12: 14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet
. de gemeente gaat zitten

. gebed
. God die ons ooit bevrijdde

2 Gij zijt ons bijgebleven!
Met vrijheid om te leven
hebt Gij God, ons bedacht.
Die weldaad te gedenken
is levensruimte schenken
wie rechteloos wordt
omgebracht.

tekst Sytze de Vries
mel: Tjalling Roosjen

3 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.

. psalm 103

. lied 275
de

mel: 16 eeuw

tekst, Huub Oosterhuis,

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
. Jona 1
. Deuteronomium 30: 19 en 20

. lied 350 1,4,5 en 7

4. Wij staan geschreven in zijn hand,
Hij voert ons naar ’t beloofde land.
Als kinderen gaan wij zingend voort,
de Vader is het die ons hoort.
5. Met Noach en zijn regenboog,
Mozes die uit Egypte toog
en Jona uit het hart der zee,
bidt heel uw kerk aanbiddend mee.
7. Gij heft de aarde aan het licht
door diepte heen en door gericht,
eens zal zij bloeien als een roos,
een dal van rozen, zondeloos!
. overdenking
. orgelspel Giovanni Battista Martini, Verset in c
. voorbeden, stilte, OnzeVader
Onze Vader, die in de hemel zijt,

tekst W.Barnard
mel: Wittenberg 1533

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 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. Deze projecten worden met
relatief eenvoudige en weinig middelen gerealiseerd. Daarbij ligt de focus op
onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de bewoners hierdoor in staat
worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.
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. Door deze microkredieten kan men een
bedrijfje op zetten en daarmee de inkomsten verhogen..
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. tweede collecte: diaconie
. orgelspel tijdens de collecten, Dietrich Buxtehude, Canzonetta in G
. mededelingen en open tijd
. de bloemen worden gebracht naar fam. Roelandse. Ouderkerk.
. lied 657 1,2 en 4

tekst Sytze de Vries
mel: Wales 1865

2 Al is mijn stem gebroken,
4 Ons lied wordt steeds gedragen
mijn adem zonder kracht,
door vleugels van de hoop.
het lied op and’re lippen
Het stijgt de angst te boven
draagt mij dan door de nacht.
om leven dat verloopt.
Door ademnood bevangen
Het zingt van vergezichten,
of in verdriet verstild:
het ademt van uw Geest.
het lied van Uw verlangen
In ons gezang mag lichten
heeft mij aan ’t licht getild
het komend bruiloftsfeest.
uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, ‘Ick voer al over Rhijn’
Na de dienst is er in de Moddermanzaal een Nieuwjaarsreceptie.

Tevens worden werken van Lejo Duijvestein, die exposeert in de
Moddermanzaal, geveild.
Ook wordt Gon Homburg in het zonnetje gezet vanwege het stoppen van
haar bezigheden als webmaster. Dezen worden over genomen door Joost
van der Schee.
. Mededelingen:
Zondag, 15 januari 2017 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds Joep de Valk
Na de dienst wordt er een nieuwe tentoonstelling geopend in de
Moddermanzaal. “Verdwaalde engelen”van Jihad Abousleiman.
Dinsdag 10 januari, om 19.45 uur, Mindfulness, o.l.v. Joep de Valk en/of
Annemieke van der Veen.
Donderdag 19 januari om 12.30 uur, de maandelijkse lunch van de diaconie.
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) en
ds. Japke van Malde (071-5142807) ds. Liesbeth Baars (interim)
(0623641242)
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan
kunt u hen bellen.

