
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

0-100 dienst over

Ver  ing

zondag  5 november 2017

voorganger: ds Joep de Valk en ds Japke van Malde 
kinderkerk: Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse en Elske de Boer 
lector: Gert van Drimmelen
organist: Erik Visser
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 .   orgelspel Jan Adam Reinken, Toccata in G

. luiden van de klokken

. stilte en aansteken van de kaars 

                                                                                   de gemeente gaat staan

.   lichtlied  doe je licht aan

. bemoediging
voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan God,
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.

. groet
voorganger: Vrede zij u.
gemeente: De wereld zij vrede.
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.  openingslied

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

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

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

. gebed

. over het thema: kinderen komen naar voren 
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en als ze naar hun eigen ruimte gaan, zingen we: 

Wie gaat er mee, wie gaat er mee?
Dwars door woestijnen heen en recht door zee,

waar geen velden en geen wegen zijn,
naar een leven in de gloria,

victoria!

. overzicht,  het Josef epos in het kort

. lied 

          Refrein:
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.  verhaal uit de bijbel Lukas 17,3b-4
   Berouw en vergeven

Indien een van je broeders of zusters zondigt, 
spreek die dan ernstig toe; 
en als ze berouw hebben, vergeef hun. 
En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen 
en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: 
“Ik heb berouw,” dan moet je hun vergeven.’

.   kort orgelspel, Johann Pachelbel, Preludium in a

.   verhaal uit de bijbel Genesis 44,27 – 45,5
    De rede van Juda; Josef maakt zich bekend
. lied 
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2.  Jij die mij wenkt en aanziet, groet 
in mensen zonder tal, 
jij die in elke vreemde hoopt 
dat ik hem kennen zal.
Doorbreek mijn kleur, mijn eigen soort, 
mijn eigen stad en land.
Dat ik nog ooit de ander zie 
van zijn verborgen kant.

3. Jij die zegt met brood en wijn 
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wie mensen kunnen zijn, 
jij die mij leert hoe mensen voor 
elkaar te winnen zijn.
Doorbreek mijn angst voor zelfverlies, 
mijn zorg voor eigen nood.
Dat ik nog ooit durf op te staan 
uit zelfbehoud, mijn dood...

. overdenking

.  pianospel  Felix Mendelssohn, Lied ohne Worte in A 

. voorbeden, afgesloten met  2x

.    meditatie / stil gebed

.   gezamenlijk Onze Vader 

                                                                                Kinderen komen terug 

.   collecten, thema 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
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.  tweede collecte: diaconie

.   orgelspel tijdens collecten Johann Sebastian Bach, Sinfonia in F

.   mededelingen

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor dhr. en mevrouw Haak.

.   slotlied  Ga dan op weg   
    (melodie Lof zij de Heer, de almachtige koning der aarde)

 

Ga dan op weg 
en ontmoet op je weg medemensen
Doe aan eenieder 
al wat jij je zelf toe zou wensen
Dan onder ’t gaan 
zul je de ander zien staan 
en overschrijdt je je grenzen 

. uitzending en zegen 
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Ga dan op weg 
en schud af al je twijfels en zorgen
Ga en ontdek 
wat vandaag nog voor jou is verborgen
Houd op het Licht 
altijd je ogen gericht
Dat zal je kracht zijn voor morgen.

.   Orgelspel, Johann Pachelbel, Ciacona in d

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

********************************************************

. Mededelingen: 

Na afloop van de dienst vindt de finissage plaats van de expositie van in de 
Moddermanzaal. Kunstenaar Fabrice zal daarbij aanwezig zijn. Er wordt 
gezorgd voor koffie, hapjes en drankjes.

Zondag 12 november : kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur
Voorganger: ds Evert Jan de Weijer van de Thomaskerk

Donderdag 9 november om 20.00 uur, Luther-lezing door Prof. Dr. Peter 
Nissen. Kerkzaal (ingang Diepenbrockstraat 46) 
Entree €7,50.

De opening van de volgende tentoonstelling van Boudewijn Payens is i.v.m. 
de kanselruil met de Thomaskerk verplaatst van zondag 12 november naar 19
november.

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 
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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 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 roselaers@btinternet.-
com 

Naam………………………………………………………….

Adres ………………………………………............................

Postcode en Woonplaats………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………
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