Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
Zondag 13 augustus 2017
thema Van God Los……(?)

voorganger: Harris Brautigam
lector: Gert van Drimmelen
organist: Erik Visser

. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Toccata in F
. 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.

. openingslied Psalm 23

de gemeente gaat zitten
. gebed

. lied 316 psalm 23

4. Helder staat mij voor ogen,
dit vrolijke toneel.
Wat ook nog dreigen moge,
geen angst wordt mij te veel.
Niets dat de moed beneemt,
en mij de schat ontvreemdt
die ik in Christus vind:
ik ben door Hem bemind!
. inleiding op de schriftlezingen
. eerste lezing Genesis 18, 22-33

. lied psalm 103

3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

. tweede lezing Psalm 139 (bewerking Huub Oosterhuis)

. lied 139

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.
. overdenking

. lied 838

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

tekst Jan Wit
Mel: J.Schop

. 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: De Regenboog Groep
Dagelijks zet de Regenboog Groep zich in voor mensen met sociale
problemen, voor dak-en thuislozen en verslaafden en voor mensen met
psychiatrische klachten. De vrijwilligers bieden met ondersteuning van
professionals opvang, hulpverlening werkervaringsplaatsen en activiteiten.
Via sociale contacten voorkomt men eenzaamheid en isolement. Men stelt
mensen weer in staat zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan en actief
deel te nemen aan de maatschappij.
De Regenboog Groep is voor een belangrijk deel van haar inkomsten
afhankelijk van giften.
Donaties worden besteed aan maaltijdverstrekking in de inloophuizen, de
werving en begeleiding van buddy’s en maatjes en de preventieprojecten.
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep
Amsterdam
. tweede collecte: gemeente

. muziek tijdens de collecten: Johann Pachelbel, Fantasie in Es
. mededelingen en open tijd
. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Mevr. A.A.J. Homan
(Amstelveen)
. slotlied 704

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.

Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel Pierre du Mage, Preludium en fuga in d
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
. Mededelingen:
Zondag 20 augustus 2017 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds. K.Douwes

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:……………………………………………………

