Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
zondag 15 oktober 2017

thema: Er zijn voor de ander

voorganger: ds. Sara Dondorp
lector: Frans Joachimsthal
organist: Erik Visser

. orgelspel Georg Böhm, ‘Jesu du bist allzu schöne’
. luiden van de klokken
. welkom
. 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 122: 1 & 3 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

Tekst M.Jacobse, mel, 1551

2. Hoe zijn de stammen opgegaan!

Hier gingen ons de voeten voor

der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn
naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!
3. Bid heil toe aan dit Vredesoord:

dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.
de gemeente gaat zitten

. gebed
. lied 313: 1 Een rijke schat van wijsheid

. inleiding op de schriftlezingen

. eerste lezing Ezechiël 34:20-31
. lied 756: 1, 4, 5 en 6 Laat komen, Heer uw rijk
Tekst L.Henley, vert. W.Barnard
mel, L.G.Hayne

4. Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?
6. Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

. tweede lezing Matteus 22:34-40

5. Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

. lied 320: 1, 2 & 5 Wie oren om te horen heeft
Tekst. H.Oosterhuis
mel, 1540

2. Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien 'm met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerst' en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

5. De liefde spreekt haar eigen taal,
alle kwaad bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve in ons de liefde.

. overdenking
. muziek Giovanni Pierluigi da Palestrina, Ricercar in C
. voorbeden afgewisseld met acclamatie

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

.

mededelingen en

. collecten Thema Armoede
. eerste collecte: Drugspastoraat Amsterdam
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te
behouden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en
maatschappelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door
druggebruikers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via
inloopruimten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met
vrije inloop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost.
Bezoekwerk in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en
gevangenissen. Speciale aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het
drugspastoraat kunnen ook begrafenissen verzorgd worden voor hen die
geheel alleen zijn.
Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v. Stichting Drugspastoraat
Amsterdam
. tweede collecte: gemeente
. muziek tijdens de collecten: Andrea Gabrieli, Canzon ‘Petit Jacquet’
. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Mevr. J.van Doesburg

. slotlied (olb) 488: 1 t/m 5 Zolang er mensen zijn op aarde

2. Zolang de mensen woorden
spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig
leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

3. Gij voedt de vogels in de
bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

5. Daarom moet alles U
aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, More palatino
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************

Mededelingen:
Zondag 22 oktober kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds Joost Röselaers
Donderdag 19 oktober, om 12.30 uur, lunch van de diaconie.
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 Joost Röselaers (0655776713). Onze
jongerenwerker is Jelle de Graaf (06-28562748). Wilt u een gesprek met één
van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.
Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s,
gevormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige
jongeren. Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in
vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugkomen in onze diensten, kringen,
avonden en andere 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
roselaers@btinternet.com
Naam………………………………………………………….
Adres ………………………………………............................
Postcode en Woonplaats………………………………………
E-mailadres:……………………………………………………

