Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
Thema: slagen en falen
in het licht van de eeuwigheid

Zondag 18 februari 2018
1e van de 40-dagentijd, maaltijdviering
voorganger: ds. Joep de Valk
koor o.l.v Kaiyi Min
organist: Erik Visser
lector: Herman Vinckers

orgelspel Girolamo Frescobaldi, Toccata in F
luiden van de klokken
stilte en aansteken van de kaars
de gemeente gaat staan

Lichtlied doe je licht aan

votum en groet
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige.
Die liefde is en grond van ons bestaan.
Die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst.
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

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

de gemeente gaat zitten

koor Diep in de stilte
stilte, inkeer
lied Als wij wisten wat wij deden

uit de bijbel Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs hst 12 vs 12-18 en 21-27
Welnu, u bent het lichaam van Christus
en ieder van u maakt daar deel van uit.
kort orgelspel, Adriano Banchieri, Dialogo

gedicht uit de bijbel psalm 103 vs 1b-17a
Want de Eeuwige weet waarvan wij gemaakt zijn,
God vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.
lied God, die ons ooit bevrijdde
Tekst Sytse de Vries, melodie Tjalling Roosjen

Gij zijt ons bijgebleven! Met vrijheid
om te leven hebt Gij God, ons bedacht.
Die weldaad te gedenken is levensduurte
schenken wie rechteloos wordt omgebracht.
Een haven voor de vreemde, een huis voor
de ontheemde, een veilig toevluchtsoord,
een vrijplaats van vertrouwen: God, laat uw kerk
zo bouwen aan 't erfdeel, dat u toebehoort.
Gij hebt de wraak beteugeld en hoedt
onder uw vleugels het vluchtend mensenkind.
Zijn adem is u heilig; waar anders
is hij veilig? Zo waar uw Naam bij ons weerklinkt.
overdenking

stilte, overgaand in pianospel, F.Mendelssohn, Thema in Bes
delen van brood en wijn - inleiding
voorbeden, afgewisseld met

langere meditatieve stilte / stil gebed
lied Het oude woord
Tekst Sytze de Vries (3de couplet aanpassingen door Joep de Valk)
Melodie: Den blijden requiem, 1631 (Het viel eens hemels dauwe)

Wij leven van die liefde en ademen haar in.
Wij zijn elkaars omarming, het scheppende begin
uit God opnieuw geboren, geroepen in het licht.
Zijn zegende glimlach heeft ons weer opgericht.
De liefde is door Jezus als Gods beeld diep doorvoeld
Zo zien wij aan zijn leven hoe wij ook zijn bedoeld.
De liefde is het antwoord dat ieder verder draagt,
waarin God zich laat kennen aan al wie naar hem vraagt.
mededelingen
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar mevr. G. Boelaars
collecten, thema Gemeente en anderen
. eerste collecte, Stichting Exodus
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en
gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de
criminaliteit te stappen.
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen
verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk.
Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van
(ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt
het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks
te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis.
Rekening NL 68 INGB 0004 324 414 t.n.v. Stichting Exodus Nederland
Leiden
. tweede collecte, diaconie
. muziek tijdens de collecten, Giovanni Gabrieli, Canzona la Spiritata.
uitnodiging
tafelgebed
Eeuwige,
In deze kring mogen wij maaltijd vieren met die ene mens Jezus
In zijn liefde is onze gemeenschap geworteld en gegrond.
Als een vriend van mensen, God, hebben wij u leren kennen

Met geduld, aandacht en mededogen beziet U ons
Als een bondgenoot van wie uitgeteld zijn en moedeloos teneer zitten.
Als iemand die troost biedt aan wie verdrietig zijn.
Dankbaar gedenken wij hoe Jezus van Nazareth,
In de nacht waarin hij werd overgeleverd,
een brood nam, de dankzegging uitsprak,
het brak en ronddeelde,
en na de maaltijd de beker nam en ronddeelde
als teken van het nieuwe verbond:
Zo bidden wij allen:
Het brood dat wij delen
is het teken van onze verbondenheid met Jezus Christus
De beker die wij rondgeven
is het teken van voorspoed en geluk,
dat God in zijn liefde ons schenkt.
Door dit brood en deze wijn
raken wij betrokken bij een wereld,
waarin geduld, aandacht en mededogen is,
waarin geen lichaam meer wordt gebroken,
waarin geen onschuldig bloed meer wordt vergoten.
Een wereld waarin God alles is in allen.
ronddelen tijdens ronddelen zingt het koor
Eat this bread en Domine deus in simplicitate
gezamenlijk Onze Vader

slotlied Komen ooit voeten gevleugeld
melodie: Lof zij de Heer de almachtige koning der ere
Tekst Huub Oosterhuis
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede
wordt ooit gehoord uit mensen-monden dat woord

wij zullen rusten in vrede.
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivr’end ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.
afscheid en zegen
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.
orgelspel Abraham van den Kerckhoven. Fantasie in d
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
. Mededelingen:
Zondag 25 februari 2018, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds Johan Goud
Dinsdag 27 februari 2018 om 19.45 uur, Mindfulness- meditatie o.l.v.
Ds. Joep de Valk, of/en Annemieke v.d. Veen.
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:……………………………………………………

