Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
zondag 20 augustus 2017
thema Op weg naar...

voorganger: ds.K.Douwes
lector: mevr. L. de Jong- van Dooijweert
organist: Erik Visser

. orgelspel Tarquinio Merula, Capriccio cromatico
. 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 280 (op melodie van 943) ‘De vreugde voert ons naar dit
huis’ vers 1, 4, 5 en 6

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?
5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
En heilig ons hier met uw licht,
Uw voorbedachte raad.
6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt

en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.
de gemeente gaat zitten
. gebed

. lied 691 (op melodie van 176) ‘De Geest van God waait als een wind’
vers 1, 2 en 3

3. In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.

Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

. inleiding op de schriftlezingen

. eerste lezing ‘Het ene zoeken’ door Roberto Juarroz
Het ene zoeken
is altijd het andere vinden.
Dus om iets te vinden,
moet je iets zoeken dat het niet is.
De vogels zoeken om de roos te vinden,
de liefde zoeken om ballingschap te vinden,
het niets zoeken om een mens te ontdekken,
naar achteren gaan om vooruit te komen.
De clou van de weg ligt
niet zozeer in zijn splitsingen,
zijn verdachte begin
of zijn twijfelachtige einde,
maar in de bijtende humor
van zijn tweerichtingsverkeer.
Men komt altijd aan,
maar altijd elders.
Alles gaat voorbij.
Maar de andere kant op.

. lied 848 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’ vers 1, 2 en 3

2. Geen mensenoog heeft dat
gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

3. De mens die naar uw wijsheid
zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

. tweede lezing Numeri 13:17-14:4
. lied 806 ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’ vers 1, 2 en 3

2. Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?

Altijd maar banger,
duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.

3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen,
altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.

. overdenking
. lied 816 (op melodie van psalm 140) ‘Dat wij onszelf
gewonnen geven’ vers 1, 2, 3 en 4
tekst R.v.Loenen ,
mel: N.Hermanides
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2. Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.
3. Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.
4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

. 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: Stad en de naaste
. eerste collecte; Hospice het Veerhuis
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te
leven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen
levensovertuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is
afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun familie.
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam
. tweede collecte: diaconie.
. muziek tijdens de collecten: Johann Kaspar Ferdinand Fischer,
Preludium en fuga in es

. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Mevr, C.E.Zwager.

. slotlied 419 ‘Wonen overal’ vers 1, 2 en 3

tekst H.Oosterhuis
Mel: volksliedje

2. Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en
waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.

3. Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de
maan
mensen die dromend een stem
verstaan –
mensen veel geluk.

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.

. orgelspel, Girolamo Frescobaldi, Bergamasca

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

. Mededelingen:
Zondag 27 augustus kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds. J. de Valk. Dienst met maaltijdviering, waarbij de
voedselmand weer door u gevuld kan worden.

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:……………………………………………………

