
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Delen is vermenigvuldigen

O, Meester, dat ik niet zo begerig ben
om vertroost te worden, maar om troost te brengen,
om begrepen te worden, maar om zelf te verstaan,
om bemind te worden, maar om zelf lief te hebben.

uit het “gebed van Franciscus”

4de zondag in de 40 dagen voor Pasen
11 maart 2018

voorganger: ds Joep de Valk
lector: Carolien Moree 



organist: Erik Visser

. orgelspel Jan Adam Reinken, Toccata in G

. luiden van de klokken en stilte

. aansteken van de kaars

. welkom

de gemeente gaat staan

.   lichtlied  doe je licht aan

     
. votum

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.



.  openingslied   Kom in ons midden Geest van God, tekst: J.v.Opbergen;



Niemand ontkomt aan uw gezicht, 
geen mens verbergt zich voor uw licht, 
want, God, gij leeft in mensen.
Gij roept om aandacht, recht en brood,
Gij zucht met ons in pijn en dood 
en kunt alleen maar wensen



Dat wij u zien zoals gij zijt: 
leven aan leven toegewijd, - 
en niets mag dood verdwijnen.
Zult gij ons vinden mettertijd, 
want gij besteedt een eeuwigheid 
om levend te verschijnen.

de gemeente gaat zitten

. inleiding, stilte, inkeer

. lied Als wij wisten wat wij deden, tekst Lenie van Reijendam



. verhaal uit de bijbel Markus 8:1-9 
Delen is vermenigvuldigen



. lied  God mag weten wie de mens is
Tekst Hein Stufkens

   melodie Focke de Vries

God mag weten wat de zin is 
die wij samen niet verstaan, 
van ons godgeklaagde lijden 
en de pijn door ons gedaan.

Refrein 

God mag weten hoeveel jaren 
en hoever ik nog moet gaan 
voor in mij het licht zal breken 
alle spiegels, alle waan.

Refrein 



. overdenking

. pianomuziek Felix Mendelssohn, Kinderstück in D

Voorbeden  afgesloten met 2x
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

. meditatieve stilte en gezamenlijk Onze Vader

.   mededelingen en collecten 

    Thema Jongeren
.   eerste collecte: VluchtelingenWerk  Amstel tot Zaan
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en 
vluchtelingen in de hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige 
asielprocedure en helpt vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw bestaan. 
Bij het vinden van huisvesting, het leren van Nederlands, het (bij)scholen, het
opdoen van contacten en het vinden van werk.
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93  t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk 
Amstel tot Zaan

. tweede collecte: gemeente

.   muziek tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach, Sinfonia in Bes

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Dini Geelen



. slotlied  Wil je opstaan en mij volgen

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?



Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

. afscheid en zegen, de gemeente antwoordt met: 

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Toccata in F

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

. mededelingen: 

Zondag 18 maart,  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger: ds. Joost Röselaars

Maandag 12 maart 20.00 uur  Filosoferen met kinderen. Sabine Wassenberg. 

Dinsdag 13 maart, 19.45 uur. Mindfulness met ds. Joep de Valk en/of 
Annemieke van der Veen.

Donderdag 15 maart om 12.30 uur, Vrijburg lunch.

Zaterdag 17 maart, om  om 10.00 uur, vervolg van de cursus over 
Arnold Schönberg door Erik Visser. Als u het eerste deel gemist heeft, geen 
probleem. U bent welkom.



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 (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:……………………………………………………

mailto:roselaers@btinternet.com





	

