
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 26 augustus 2018 

                        
                                   

voorganger: ds. Joost Röselaers 
organist: Erik Visser 



. orgelspel Dietrich Buxtehude, Toccata in F

. luiden van de klokken

. welkom 

. stilte

. aansteken van de kaars 

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 zijn 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: vrede voor jou hierheen gekomen



de gemeente gaat zitten . gebed 

.   lied: Dat nieuwe geestkracht ons vervult

2 Dat wij niet bang voor ons bestaan
de nieuwe wegen leren gaan

   die leiden naar een maatschappij
   van hebzucht en van oorlog vrij.

3 Dat wij niet om te kopen zijn
met geld en goed, met schone schijn.                                                             

Dat God ons lange adem geeft,
zodat zijn toekomst in ons leeft.

.   lezing: Deuteronomium 8: 1-6 

.   lezing: Mattheus 6: 24-34 



.   lied 91-A (wie in de schaduw Gods mag wonen) 
    melodie Psalm 118
 

1.  Wie in de schaduw Gods mag 
wonen
hoeft niet te vrezen voor de 
dood.
Zoek je bij Hem een 
onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot 
brood.
God legt zijn vleugels van 
genade
beschermend om je heen als 
vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,

opdat je eens geluk zult zien.

2. Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen 
dragen
door een woestijn van hoop 
en pijn.
Geen bange nacht zal je doen 
beven,
geen ziekte waar een mens 
van breekt.
Lengte van leven zal God 



geven,
rust aan de oever van een 
beek.

3. Geen duister zal je 
overvallen,
er is een licht dat eeuwig 
brandt.
Duizenden doden kunnen 
vallen, –

jij blijft geschreven in Gods 
hand.
God is een schild voor zijn 
getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel 
bouwen
van liefde om hun tranen 
heen.

.   overdenking

.   orgelspel , Johann Ulrich Steigleder,’Vater unser im Himmelreich’

. 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 Stad en de naaste
.   eerste collecte, Drugspastoraat Amsterdam
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te 
behouden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en 
maatschappelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door 
druggebruikers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via 
inloopruimten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met
vrije inloop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost. 
Bezoekwerk in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en 



gevangenissen. Speciale aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het 
drugspastoraat kunnen ook begrafenissen verzorgd worden voor hen die 
geheel alleen zijn.                                                                                               
Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v. Stichting Drugspastoraat 
Amsterdam

.   tweede collecte; diaconie
    
.   muziek tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach, Sinfonie in Bes

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Maarten Lubbers

. slotlied Zolang er mensen zijn op aarde (melodie 488B uit oude 
liedboek)



2.   Zolang de mensen woorden spreken,
      zolang wij voor elkaar bestaan,
      zolang zul jij ons niet ontbreken,
      wij danken jou in Jezus naam.

3.   Jij voedt de vogels in de bomen,
      Jij kleedt de bloemen in het veld,
      o Heer, jij bent mijn onderkomen
      en al mijn dagen zijn geteld.

4.   Jij bent ons licht, ons eeuwig leven,
      Jij redt de wereld van de dood.

   Jij hebt jouw zoon aan ons gegeven,
       zijn lichaam is het levend brood.

5.   Daarom moet alles jou aanbidden,
      jouw liefde heeft het voortgebracht,
      Vader, Jijzelf bent in ons midden,

   o Heer, wij zijn van jouw  geslacht.     

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.

. orgelspel Dietrich Buxtehude, Passacaglia. 

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

Zondag 2 september  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger, ds. Douwes.

Zondag 9 september start het nieuwe seizoen samen met alle predikanten van
deze gemeente.

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 (06-23641242).  Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen 
over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.


