Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 30 april 2017

voorganger: Mevrouw ds Y. Hiemstra
organist: Erik Visser
Orde van de dienst

. orgelspel
. 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.
. introïtus 118, Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen

tekst Jan de Wit
mel; 1595

5 De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
. de gemeente gaat zitten
. gebed

. lied (zie boven ) 118 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
7 Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
de poorten der gerechtigheid.
Laat mij de voorhof binnentreden
en loven ’s Heren majesteit.
Dit is de poort, de poort des Heren,
Gods knechten zullen binnengaan.
God van mijn heil, U wil ik eren,
nu ik uw antwoord heb verstaan.
. inleidende woorden
. lezing Johannes 21, 1-14
. lied 534

Hij die de blinden weer liet zien

2 Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed
ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:

tekst H. Jongerius
Mel; E.Miller

ons levenspad, de Zoon van God.
3 Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam

verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
4 Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

ons levensbrood, de Zoon van God.

. 2de lezing Gedicht Pablo Neruda
En het was op die leeftijd...
De poëzie wasnaar me op zoek.
Ik weet niet, weet niet vanwaar ze opdook,
uit winter of rivier.
Ik weet niet hoe of wanneer,nee,
geen stemmen, stemmen waren het niet,
geen woorden, geen stilte,
maar uit een straat werd ik geroepen,
uit de takken van de nacht,plotseling, temidden van
anderen,
temidden van felle vurenof alleen op de terugweg daar stond zij zonder gezichten raakte me aan.
Ik wist niets te zeggen, mijn mond zag geen kans iets uit te
brengen,
mijn ogen waren blind,en er sprong iets op in mijn ziel,
koorts of verloren vleugels,
en door die brand te ontcijferen,
smeedde ik mijn eigen eenzaamheiden
ik schreef de eerste vage regel neer,
vaag, onvast, pure nonsens,
pure wijsheidvan wie niets weet, en ineens zag ik de hemel
opengaan en zich mededelen: planeten,
sidderende landouwenen het donker doorschoten,
doorzeefd van pijlen, vuur en bloesemingde
overrompelende nacht, het heelal.
En ik, nietig wezen,van de grote sterrende leegte dronken,
ik naar gelijkenis en beeldvan het mysterie,

voelde mij zuiver deelvan de afgronden
ik wentelde mee met de sterrenen mijn hart
sloeg op drift in de wind.
Pablo Neruda

. lied 323.

Hoor. Maar ik kan niet horen

2 Hoor. Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.

tekst H Oosterhuis
Mel: A.Oomen

3 Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren –
o toekomst, laat niet af.

. overdenking
. orgelspel
. voorbeden, 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 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
. mededelingen en open tijd
. de bloemen worden gebracht naar Mevr.E.Meijer
. slotlied 324 Wat vrolijk over U geschreven staat

tekst H.Oosterhuis

mel: A.Oomen

2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond –
3 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond –

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
. Mededelingen:
Zondag, 7 mei 2017, ds J.van Malde, 0-100 dienst in Vrijburg om 10.30 uur.

Dinsdag 9 mei om 19.45-21.00 uur, Mindfullness door Joep de Valk, of
Annemieke van der Veen.
Maandag 22 mei om 20.30-21.15, Adempauze door Annegien Ochtman.
Thema: geluk.

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)ds. Liesbeth Baars (06 23641242)
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan
kunt u hen bellen.

