Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
Zondag 2 september 2018
thema: Roeping

voorganger: ds. K.Douwes
organist: Erik Visser

. orgelspel Heinrich Scheidemann, Preambulum 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 612 ‘Wij komen als geroepen’ vers 1, 2 en 3
Tekst, S.de Vries
Mel: H.Schutz

2. Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.

3. Getekend voor ons leven
als kind'ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!

de gemeente gaat zitten
. gebed
. lied 647 ‘Voor mensen die naamloos’ vers 1, 2, 3 en 4
Tekst, H.Jongerius
Mel: J.Raas

2. Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
3. Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,

weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.
4.Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

. lezing 1 Samuel 3:1-10
. lied 840 ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom’ vers 1 en 2
Tekst:W.Barnard
Mel: J.Geraedts

2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

. gedicht ‘Spiritual’ door Remco Campert

. lied 362 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’ vers 1, 2 en 3
Tekst H.Oosterhuis
Mel: B.Huijbers

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –

dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
. overdenking
. muziek Giulio Segni, Ricerar in F
. slotgebed | stil gebed | gezamenlijk Onze Vader
. mededelingen en collecten. Thema Vreemdelingen
. 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.
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93 t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk
Amstel tot Zaan
. tweede collecte, gemeente
. muziek tijdens de collecten:François Couperin, Fuga op de trompet
. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Polona Offerhaus
. slotlied 419 ‘Wonen overal’ vers 1, 2 en 3

tekst H.Oosterhuis
mel: Ned. volksliedje

2. Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en
waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.

3. Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de
maan
mensen die dromend een stem
verstaan – mensen veel geluk.

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel Heinrich Scheidemann, Canzona in F
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
. Mededelingen:
. Zondag 9 september 2018, Openingszondag in Vrijburg om 10.30 uur. 0100 dienst, alle 4 de voorgangers, (de Valk, Röselaers, Baars, van Malde)
voor de kinderen: A.v.d.Veen, E.Roelandse, E. de Boer.
. Donderdag 6 september 20.00 uur, Vloeken in de kerk (toneel)
. Dinsdag 11 september 19.45 uur, Mindfulness o.l.v. Joep de Valk 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) ds Liesbeth
Baars (06-23641242) Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen
over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.

