Dienst zondag
4 november 2018
0 – 100 dienst

Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Vrijburg laat voorgaan: Lex Bohlmeijer

Vrijheid en het verbod
Voorgangers: ds Japke van Malde en Lex Bohlmeijer
Organist: Erik Visser
Kinderkerk: Elianne Roelandse, Annemieke van der Veen, Elske de Boer
M.m.v. de cantorij o.l.v. Kaiyi Min
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.

Orgelspel: Girolamo Frescobaldi, Toccata in C
Luiden van de klokken
Welkom en korte mededelingen
Aansteken van de kaars
Stilte
De gemeente gaat staan
Lichtlied: Doe je licht aan

Votum:
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige
die liefde is en grond van ons bestaan.
Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn.
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

Groet:
voorganger: Vrede zij u.
gemeente:
De wereld zij vrede.

Lied: 276 Zomaar een dak

2. Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

tekst H.Oosterhuis
mel: Valerius

3. Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

de gemeente gaat zitten

Gebed
Kinderen komen naar voren: waar gaat Mozes heen?
Lied: Weet jij ook waar Mozes is?
Mozes zegt tot farao:
Laat ons gaan, laat ons gaan
Mozes zegt tot Farao:
laat ons gaan
Onheil treft Egypteland
Ach en wee, ach en wee,
Onheil treft Egypteland:
ach en wee

Farao roept na tien keer:
Ga hier weg, ga hier weg!
Farao roept na tien keer:
ga hier weg!
Waar brengt Mozes ons naar toe?
Naar het land, naar het land
Waar brengt Mozes ons naar toe?
Naar het land !

Cantorij: When Moses was in Egypt’s land
Kinderen gaan naar hun eigen dienst
Inleiding thema: vrijheid en verbod
Lezing: Genesis 3 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Lied: 807 Een mens te zijn op aarde

tekst H. Oosterhuis
mel: T. de Marez Oyens

2. De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.
3. De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen –
maar wie is onze weg?
4. De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam
zwaar, en wij verslijten aan elkaar.

Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.
5. Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.
6. Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Vrijburg laat voorgaan: overdenking door Lex Bohlmeijer
Stilte
Voorbeden afgewisseld met acclamatie:

Eeuwige

God, wij bidden u

ver-hoor ons

afgesloten met stil gebed
De cantorij zingt het Onze Vader ("Notre Père" van Maurice Duruflé)

Mededelingen en collecten

. De bestemming van de bloemen uit de dienst is een verrassing.

Thema eerste collecte: Zieken

. 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, gemeente
Muziek tijdens de collecten: cantorij zingt “"Cantique de Jean Racine" van Gabriel Fauré.

Kinderen komen terug en laten zien of vertellen ze wat ze gedaan hebben.
Slotlied (staande gezongen): NLB 809 (in canon)

Uitzending en zegen de gemeente antwoordt met

Orgelspel Girolamo Frescobaldi, Bergamaska
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
Mededelingen:
Zondag 11 november kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds Joep de Valk
Na de dienst, wordt een tentoonstelling van werk van Elizaveta, Madina en
Sabina Mezhidova geopend, in de Moddermanzaal.
Maandag 5 november om 20.00 uur in de van Hillekamer, Gespreksavond
voor ouders o.l.v. ds Japke van Malde.
De oudste kinderen zijn toe aan een nieuwe uitdaging na de kinderkerk.
“Wat gaan wij tieners bieden?” Daarover gaan ouders met elkaar in gesprek

Dinsdag 13 november, om 19.45 uur-21.00 uur Mindfulness in de van Hille
kamer o.l.v. Annemieke van der Veen en/of Joep de Valk.

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), ds Joost Röselaers (06-55776713) 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 open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. 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:……………………………………………………

