
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Zondag 5 augustus 2018
                                                                                                                                 

Sodom en Gomorra (Rijks museum) Philips Galle,
naar Maarten van Heemskerck 1569

voorganger: ds. C.de Gooijer uit Deventer 



organist: Erik Visser
. orgelspel  Jan Adam Reinken, Toccata in G

. 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  NL 107 : 1 en 7 

                                Tekst W.Barnard
                                 mel: 1547 Geneve

      7.  Laat ons nu voor de Here
      zijn goedertierenheid
      toezingen en vereren
      de God die ons bevrijdt.
      Want wie zijn hulp verlangt,
      Hem aanroept in gebeden,
      verlost Hij uit de angst
      en leidt Hij tot de vrede.



de gemeente gaat zitten
. gebed

. lied NL 207 : 1 en 3                                               vert: Ad den Besten
   mel:J.Walter

3. Drijf uit, o licht, wat duister is,
behoed ons hart voor ergernis,
voor blindheid en voor schand' en schuld;
houd niet uw glans voor ons verhuld,

. toelichting en inleiding op de schriftlezing 



. lied NL 671 : 1 en 3 
                                                                                                                        tekst Martin Luther

mel: 1524

3.  Geef, heilige liefde, uw overvloed,
doe ons hart ontvlammen in uw gloed,
dat wij een van zinnen elkaar beminnen,
alle twist en tweedracht overwinnen.
Kyrieleis.

         Verhaal naar Genesis 18 en 19 door voorganger 

. Overdenking



. Muziek  Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in C

. voorbeden (afgewisseld met acclamatie)

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

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Harmien Douw

Thema collecten, Stad en de naaste

.   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.v. Makom

. tweede collecte: gemeente



.   cornetto en orgelspel over NL 834 

. slotlied NL 823 : 1, 2, 4, en 5 
Tekst Jan Wit

   mel:1806

2.  Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen ’s mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

4.   Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn 
falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

5.   O God, wij bouwen als ontheemden,
 wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o koning der getijden,
een woning in de stad bereiden



waar Gij het fundament van legt.



. uitzending en zegen ( naar St. Patrick) 
    de gemeente antwoordt met: Amen.

. orgelspel Dietrich Buxtehude, Passacaglia

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

. Mededelingen: 

Zondag 12 augustus , kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger: ds. J. Werkhoven

Donderdag 16 augustus 12.30 uur, Vrijburglunch.

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)  ds Liesbeth 
Baars (06-23641242) 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.


