Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Schuld en Goedheid
Ich verleugne nicht die Schuld,
aber deine Gnad und Huld
ist viel größer als die Sünde,
die ich stets in mir befinde.
uit de Matthäus Passion, koraal 40

15 april 2018
voorganger: ds Joep de Valk
lector: Gert van Drimmelen

organist Rolf Wolfensberger
. orgelspel
. luiden van de klokken en stilte
. aansteken van de kaars
. welkom
de gemeente gaat staan
. lichtlied doe je licht aan

. votum
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:
. groet

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.
. openingslied 848 Al wat een mens te kennen zoekt
tekst, H.Jongerius
mel: Schots, 1634

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
. inleiding, stilte, inkeer

. inkeerlied 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

. schuldgevoel uit de bijbel Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij, nr 51
Ik heb achteloos gedaan,
blik op oneindig brutale glimlach
alsof het niet het kwaad was dat er was
alsof het van twee kwaden de minste was.
. kort orgelspel
. vertrouwen uit de bijbel Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij, nr 139
Achter mij zijt Gij en voor mij uit.
Gij legt uw handen op mij.
Dit is wat ik niet kan begrijpen,
niet denken, dit gaat mij te boven.
. lied 266 Die ons schiep

2. die ons zoekt in het duister,
die ons de dag hebt toegezegd,

spreek in de stilte tot uw knecht.
3. Die ons hoedt in uw schaduw,
onder uw vleugels toegedekt,
liefde, die ons tot leven wekt,
4. ken ons hart, zo onrustig,
vol van zichzelf is het verblind,
totdat het rust in U weer vindt.
5. Kom tot ons als de morgen.
Ga over ons op als het licht.
Zegen ons met uw aangezicht
. overdenking
. muziek
. voorbeden afgesloten met 2x

. meditatieve stilte en gezamenlijk Onze Vader
. mededelingen en collecten

. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Carolien Lubbers – de Haan
Thema collecten, Vreemdelingen
. eerste collecte, Inloophuis Makom
Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen
een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er
is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt
Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid te
(re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week worden deelgenomen
aan de Kunstsuite.
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep
Amsterdam o.v
. tweede collecte: gemeente
. muziek tijdens de collecten
. slotlied Wees de grond onder mijn voeten,
tekst: Reinier Kleijer,
melodie psalm 146

Wees de grond onder mijn voeten
wees het dak boven mijn hoofd
wijs mij richting op de route
naar de toekomst ons beloofd

Wees de bron waaruit ik put
Liefde, vrede en geluk.
Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat
Wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat;
En geef steeds betekenis
aan de vraag wat leven is.
. afscheid en zegen, de gemeente antwoordt met:
Wees de ziel van mijn gedachten,
wees de drijfveer van mijn hand.
Breng het Rijk dat wij verwachten
mede door ons doen tot stand
Inspireer ons dag aan dag
met uw Geest en geef ons kracht.
. orgelspel
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
. mededelingen:
Zondag …. kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger:
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:……………………………………………………

