
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

4de van de 40-dagentijd

‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd?
Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’
‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus,
‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.

Zondag 26 maart 2017
voorganger: ds. Joep de Valk
organist: Erik Visser
lector: Jet van Koppen

orgelspel Johann Ulrich Steigleder, Ricerare in C
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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
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de gemeente gaat zitten
inleiding, stilte, inkeer
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inkeerlied Als wij wisten tekst:  Lenie v.Reijendam-Beek
muziek: Antoine Oomen

 verhaal uit de bijbel Johannes 9,1-13
Gods werk moet door hem zichtbaar worden
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kort orgelspel Giovanni Pierluigi de Palestrina, Ricerare over  do re mi fa 
sol la.

verhaal uit de bijbel Johannes 9,26-41
Wat houdt de mensen bezig?

lied

2.   Wij leven van die liefde
en ademen haar in.
Wij zijn elkaars omarming,
het scheppende begin
uit God opnieuw geboren,
geroepen in het licht.
Zijn zegenende glimlach heeft ons 
weer opgericht. 

3.   De liefde is door Christus
als beeld van God getoond. 
Zo kennen wij de vader
aan ’t leven van de Zoon.
De liefde is het antwoord
dat ieder verder draagt,
waarin God zich laat kennen 
aan al wie naar Hem vraagt. 

overdenking

pianospel, Felix Mendelssohn, Kinderstück in D
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voorbeden 
afsluiten met 2x

stilte voor eigen gedachten, gebed

gezamenlijk Onze Vader

mededelingen en open ruimte

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:
Mevr. C. Velderman

collecten, thema  Jongeren
.   eerste collecte; Weekje Weg 
Weekje Weg is een project voor mensen met een kleine portemonnee.
Ruim 2 miljoen mensen in Nederland leven op of onder het niveau van een 
minimuminkomen. Als men langdurig in zo'n situatie verkeert betekent dat 
"overleven". Niet deel kunnen nemen aan het arbeidsproces leidt in veel 
gevallen tot isolement.  Gezinnen, die om financiële redenen niet met 
vakantie gaan, zien dat elke zomer velen wel op vakantie kunnen. St.Weekje 
Weg biedt gemeenten mogelijkheden om gezinnen die langdurig van een 
minimumuitkering moeten rondkomen een weekje met vakantie te laten 
gaan met het doel hen uit de sleur van hun situatie te halen en hun sociaal 
isolement te doorbreken. 
De deelnemers betalen een relatief geringe eigen bijdrage. De vakanties 
vinden in principe plaats in alle schoolvakantieweken.
Rekening: NL 80 INGB 0000 0082 80 Stichting Weekje Weg in Vierhouten
 .   tweede collecte diaconie

.   orgelspel tijdens de collecten Giovanni Battista Martini, Comunione im G

slotlied  Wil je opstaan en mij volgen 
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 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou 
en jij in Mij?

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou 
en jij in Mij?
afscheid en zegen

laatse couplet van Wil je opstaan na de zegen
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Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga,uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U 
en Gij in mij.

Orgelspel Girolamo Frescobaldi, Capriccio over la Girolmeta.

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken

************************************************************
mededelingen: 
Zondag 3 april,  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur .
Voorganger, Japke van Malde. 0-100 dienst

Maandag 27 maart, om 20.30 uur Adempauze in de Moddermanzaal (Joep 
de Valk en Annegien Ochtman

Dinsdag 28 maart, om 19.45 uur, Mindfulness. (Annemieke van der Veen 
en/of Joep de Valk).

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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