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orgelspel Georg Muffat, toccata in d

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.
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openingslied  848 Al wat een mens te kennen zoekt    tekst H.Jongerius
     mel: 1634

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

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

Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

de gemeente gaat zitten

inleiding, stilte, inkeer

lied 321  Niet als een storm, als een vloed tekst 
H.Oosterhuis
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mel; 
B.Huijbers
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Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

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

Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons 
geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
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verhaal uit de bijbel Markus 4, 35-41
Wie is hij toch?

kort orgelspel Giaches de Wert, Stravaganze

verhaal uit de bijbel 1 Koningen 19, 11-13

De stem van een zachte stilte

Na de aardbeving een vuur, 
maar niet in het vuur is de Ene; 
na het vuur de stem van een zachte stilte. 

Het geschiedt als Elia dat hoort 
dat hij zijn aanschijn omhult 
met zijn luisterrijke mantel. 
Hij gaat naar buiten 
en blijft staan in de ingang van de spelonk; 
en ziedaar, tot hem een stem die zegt: 
waarom ben je hier, Elia? 

lied 283 In de veelheid van geluiden tekst S.de Vries
            mel; 1740
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En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

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

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

overdenking

stilte, overgaand in pianospel Franz Schubert, Impromptu in As

voorbeden, afgesloten met 2x
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 meditatieve stilte / stil gebed

gezamenlijk Onze Vader

mededelingen en open tijd

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar Mevr. D. van Groen. 

collecten, thema Vreemdelingen
muziek tijdens de collecten, Johann Pachelbel, Fantasie in Es
.    eerste collecte, IKV/PAXChristi
IKV Pax Christi zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de 
wereld. Samen met mensen in conflictgebieden werken zij aan een 
vreedzame en democratische samenleving. Hierbij betrekken zij mensen in 
Nederland, die zich net als IKV Pax Christi willen inzetten voor duurzame 
politieke oplossingen voor crisis- en oorlogssituaties. IKV Pax Christi 
bundelt kennis, kracht en mensen voor dat ene doel: vrede nu! In Nederland 
zetten zij vrede en veiligheid op de maatschappelijke agenda. .
Rekening: NL 03 TRIO 0390 515 000  t.n.v. Pax  te Utrecht

  .   tweede collecte: Rode Kruis voor hulp aan de bewoners van Sint 
Maarten
     GIRO 5125

slotlied 657 Zolang wij ademhalen tekst S.de Vries
mel; Wales, 1865
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Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

afscheid en zegen

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
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Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

orgelspel

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

mededelingen: De volgende week, zondag 24 september, wordt er om 
10.30 uur een oecumenische dienst gehouden in de Oud-Katholieke 
kerk. Ruysdaelstraat 37. (u kunt niet terecht in Vrijburg).Voorganger (o.a.) 
ds. Joost Röselaers verzorgt de preek.

Donderdag 21 september, om 12.30 uur, de maandelijkse lunch van de 
diaconie.

De voorgangers van Vrijburg zijn  ds. Joep de Valk (06 53391524), ds. Joost 
Röselaers (o6  55776713), 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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