Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
zondag 21 januari 2018
thema: aantijgingen schuld en vergeving

voorganger: Heleen Mees en Joost Röselaers
organist: Erik Visser
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Kaiyi Min

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck. More palatino
. 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

216 (dit is een morgen)

2. Dauw op de aarde, zonlicht van
boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en
bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is
goed.

tekst E.Farjeon
keltische melodie.

3. Dag van mijn leven, licht voor
mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag
Dank elke morgen Gods nieuwe
schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

de gemeente gaat zitten
. gebed
. Hallelujah van J. Haydn door de Cantorij
. Johannes 8: 1-11
. Inleidende woorden door Joost Röselaers

. lied 834: 1-2-3 (vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

2. Schep, God, een nieuwe geest in
mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

tekst, J.F.Ruopp
mel: Nürnberg

3. Wees Gij de zon van mijn
bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

. overdenking door Heleen Mees
. With a voice of singing van M. Shaw door de Cantorij
. voorbeden
. 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. Thema Europa en de wereld
. eerste collecte, Stichting Colibri
De Stichting heeft tot doel verarmde kinderen in de grensstreken van Peru te
helpen zich als een normaal kind te ontwikkelen. Door het bouwen van
kleuterscholen en uitrusten of een bestaande kleuterschool te ondersteunen
met lesmateriaal, een schoolbord, een keuken en keukengerei.
Het medische project, is bestemd voor ondervoede kinderen, die zich door
gebrek aan voedsel, vitamines en vaccinaties niet kunnen concentreren.
Een ander project betreft de moeder van het kind. Hierin wordt haar
praktische kennis over eerste hulp, gezonde voeding met producten uit de
omgeving bijgebracht, wordt ze betrokken bij de zorg voor haar kind, wordt
haar de kans geboden de kennis en kunde te vergaren waarmee ze in haar
eigen onderhoud kan voorzien. Veel van de moeders van deze kinderen gaan
naar de markten om hun producten te verkopen.
Rekening: NL 53 ABNA 0617 002 347
. tweede collecte: diaconie
. muziek tijdens de collecten: Dona Nobis Pacem door de Cantorij
. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. A.van der Heuven

. slotlied, Zo Gods Geest ons wil leiden” – “May the road rise to meet
you
Zo Gods geest ons wil leiden en de wind als steuntje in de rug,
Regen, kom, speel mij in het gezicht, onthaal ons op de stralen van de zon.
Alle dagen van ons leven houdt God ons in de holte van zijn hand,
Alle dagen van ons leven houdt God ons in de holte van zijn hand.
(vert; Erik Visser)

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel John Reading, Voluntari in G
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
. Mededelingen:
Zondag 28 januari 2018, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds. Joep de Valk. Na afloop wordt er een nieuwe expositie
geopend van Maarten Tromp in de Moddermanzaal.
Maandag 22 januari om 20.00 uur thema avond over ‘houvast’ voor ouders,
o.l.v. ds. Japke van Malde
Dinsdag 23 januari om 19.45 uur, mindfulness-meditatie o.l.v. Joep de Valk
en/of Annemieke v.d.Veen.
Zaterdag 27 januari vanaf 14.00- 17.00 uur, Jubileumviering Vrijburg.(zie
blad Vrijburg)
Op zondag 18 februari staat er na de dienst weer een mand klaar om voedsel
in te zamelen voor de voedselbank.

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 (0655776713) en ds Liesbeth
Baars (06 23 64 12 42). Onze jongerenwerker is Jelle de Graaf (0628562748). 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:……………………………………………………

