Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
Zondag 12 november
Thema: Talenten

voorganger: ds.E.J.de Wijer
lector: Jet van Koppen
organist: Erik Visser

. orgelspel: William Byrd, Fantasie in C
. 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 Gezang 280 De vreugde voert ons naar dit huis
tekst: Sytze de Vries
Scottish Psalter 1635

2 Dit huis van hout en steen, dat
lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4 Zal dit een huis, een plaats zijn
waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len
troost,
waar Gij U vinden laat?
5 Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6 Vervul ons met een nieuw
verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.
7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

de gemeente gaat zitten
. gebed
. lied Gezang 304 Zing van de Vader die in den beginne
tekst: Henk Jongerius
muziek:Johann Crüger

2

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3

Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

. inleiding op de schriftlezing(en)
. eerste lezing: Jesaja 48, 17-21
. lied: Gezang 659, Kondig het jubelend aan
tekst: Willem Barnard
muziek: Juul Ouwehand

4 Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.

5 Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;

6 daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondig het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!

. tweede lezing: Matteus 25, 14-30
lied: Gezang 361, 1, 2, 5, 6, en 7

2 Behoud het woord, de gaven,
met wakkere zin;
volhard uw taak te dragen
en leef daarin!

6 De tijden slaan als golven
over ons hoofd.
Wie in Hem blijft geloven
wordt niet verdoofd.

5 Leer ons eenvoudig leven
niet afgeleid.
Wie zich aan Hem wil geven
sta steeds bereid.

7 De koning nu der eeuwen,
eeuwig de Heer,
heerlijk, onzienlijk, enig,
zij kracht en eer!

. overdenking
. muziek: Johann Sebastian Bach, Klein preludium in e

. voorbeden (evt. 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 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.
. mededelingen en collecten
. eerste collecte: de Kruispost
In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische en
psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg geen
hulp kunnen vinden. Kruispost geeft hulp aan onverzekerden, daklozen en
asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een donatie gevraagd en draagt zo naar
vermogen bij in de onkosten.
Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt
hulp gegeven die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk,
indien nodig aangevuld door maatschappelijk werk.
Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370 t.n.v. Stichting Vrienden van
Kruispost
. tweede collecte: gemeente
. muziek tijdens de collecten: Johann Ulrich Steigleder, Ricercar in C
. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Hélène van Schaik

.

slotlied

Gezang 675 Geest van hierboven

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!
tekst: Muus Jacobs
muziek: Giovanni Gastoldi
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel: Johann Sebastian Bach, Preludium en fuga in G
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
. Mededelingen:
Zondag 19 november kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds Japke van Malde
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:……………………………………………………

