Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
Zondag 11 juni 2017
Thema: de kracht van stilte

voorganger: Dhr. E.J.Tillema
lector: Mevr. L.de Jong - van Dooijeweert
organist: Erik Visser

. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Toccata in C
. luiden van de klokken
. stilte
. aansteken van de kaars
de gemeente gaat staan
. lichtlied doe je licht aan

. votum
voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan God,
gemeente:

die liefde is en grond van ons bestaan.

voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.

gemeente:

Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

. groet
voorganger: Vrede zij u.
gemeente:

De wereld zij vrede.

. Openingslied: Kom Schepper God, o heilige Geest, Gezang 670,
Tekst Martin Luther
Mel: 1593

2. Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.
. gebed

. lied Gezang 62: Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, coupletten 1, 4 en 5

4. Gedreven door de Geest
gaan wij getroost
de weg van alle vlees,
die onverpoosd
de Zoon des mensen gaat,
te allen tijde,
tot Hij weer voor ons staat,
zoals Hij van ons scheidde.

. inleiding op de schriftlezingen
. eerste lezing 1 Kon. 19: 9-15

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn
rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

. Lied Gezang 321, Niet als een storm, als een vloed

2.Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.
4. Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees..

. tweede lezing
Psalm 62 (vert. Huub Oosterhuis)

tekst H.Oosterhuis
mel:B.Huijbers

3. Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht

Wees stil, mijn zieltje, wees bij God.
Zet je niet schrap, laat hem,
de Rots, hij komt
op zachte voeten, en luistert.
Wees bij God, mijn ziel,
bij hem is rust en bezinning.
De Rots, hij komt
met zachte handen, om te troosten.
Wees stil, wees bij God.
Niet vergelden, niet oordelen
zal hij, hij komt luisteren
hij wil begrijpen.
. lied Vervolg gezang 321, coupletten 5-7
5. Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.
7 Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
. overdenking

6. Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

. Lied Soms in de stilte, waar ik ook ben

. voorbeden, afgewisseld met

. stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader:
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 Armoede
. eerste collecte, de Medicijnpot
Stichting De Medicijnpot is een initiatief van de Binnenstadskerken in
Amsterdam en maatschappelijke organisaties. Zij zorgen dat mensen zonder
papieren en zonder verzekering medicijnen krijgen die ze nodig hebben maar
niet kunnen betalen. Het verstrekken van de medicijnen gaat altijd via een
arts. De apotheek kan de rekening dan declareren bij de Medicijnpot.
Rekening: NL 80 TRIO 0390 4859 69 t.n.v de Medicijnpot Amsterdam
. tweede collecte: diaconie
. muziek tijdens de collecten: Anon, Elevazione in C
. mededelingen en open tijd
. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Joan de Roos
. slotlied 283 In de veelheid van geluiden

tekst S. de Vries
mel, 1740

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

5. Die ons naam voor naam wilt
noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel Dietrich Buxtehude, Canzonetta in G
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
. Mededelingen:
Zondag 18 juni kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, Mevr. ds. M. Driessen
Dinsdag 13 juni om 19.45 uur, Mindfullness.
Donderdag 15 juni om 12.30 uur, de maandelijkse lunch van de diaconie.

Cursus over Schönbergs latere ontwikkeling rond MOSES UND ARON en
KOL NIDRE
10 en 17 maart 2018 aanvang 10.00 uur

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze
volgen via kerkdienstgemist.nl
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt
via de website onze nieuwsbrief aanvragen.
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.

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap,gevormd
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid,
verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders
persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten die terugkomen in
kerkdiensten, kringen, gemeenteavonden en overige activiteiten.

--------------------------------------------------------------------------Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op
de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via
devalk@vrijburg.nl

Naam………………………………………………………….

Adres ………………………………………............................

Postcode en Woonplaats………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………

