Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

2de van de 40-dagentijd
Dat nieuwe geestkracht ons vervult,
vernieuwd geloof met groot geduld,
vanwege ooit een beter land,
het ligt in onze eigen hand.

Zondag 12 maart 2017
voorganger:
organist:
lector:

ds. Joep de Valk
Erik Visser
Gert van Drimmelen
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orgelspel
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 ‘Dat nieuwe geestkracht ons vervult’
Tekst Jan van Opbergen
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2.
Dat wij niet bang voor ons bestaan
de nieuwe wegen leren gaan
die leiden naar een maatschappij
van hebzucht en van oorlog vrij.
3.
Dat wij niet om te kopen zijn
met geld en goed, met schone schijn.
dat God ons lange adem geeft,
zodat zijn toekomst in ons leeft.
de gemeente gaat zitten

inleiding, stilte, inkeer
inkeerlied Als wij wisten

tekst: Lenie v.Reijendam-Beek
muziek: Antoine Oomen
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verhaal uit de bijbel Exodus 24, 12-18
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kort orgelspel
verhaal uit de bijbel Matteus 17, 1-9
lied In de harten van de mensen
uit Eva’s lied, tekst van Marijke Koijck-de Bruijne

Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God, geef ons de durf
‘t met dit sprankje hoop te wagen
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.
Als een kind zo klein en kwetsbaar,
teer maar toch vol zachte kracht
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in ’t donker leek verloren,
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wordt weer aan het licht gebracht.
Dunne draad van licht en leven,
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.
overdenking
pianospel
voorbeden
afsluiten met 2x

meditatieve stilte
gezamenlijk Onze Vader
mededelingen en open ruimte
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:
collecten, thema
. eerste collecte
. tweede collecte
. orgelspel tijdens de collecten
slotlied
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Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan hoor ik wat Gij van mij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
afscheid en zegen
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.
orgelspel
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken
************************************************************
mededelingen:
Zondag 19 maart, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur .
Voorganger,
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Dinsdag 14 maart, om 19.45 uur, Mindfulness. (Annemieke van der Veen
en/of Joep de Valk).
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.
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