Zondag
9 september 2018
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
Geloven in vrijheid.
Durf je het aan?

Voorgangers: ds Joost Röselaers, ds Joep de Valk, ds Liesbeth Baars,
ds Japke van Malde
Kinderkerk: Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse, Elske de Boer,
Jessie Gravestein
Cantorij o.l.v. Kaiyi Min
Organist: Erik Visser

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.

Orgelspel Georg Muffat, Toccata in d
Luiden van de klokken
Welkom en korte mededelingen
Aansteken van de kaars
Stilte
De gemeente gaat staan
Lichtlied: Doe je licht aan

Votum:
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige,
die liefde is en grond van ons bestaan.
Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn.
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

Groet:
voorganger: Vrede zij u.

gemeente:
De wereld zij vrede.
Lied NLB 848 Al wat een mens te kennen zoekt. Vers 1-4 allen
tekst H.Jongerius
mel: Schots 1634

2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.
4. Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
gemeente gaat zitten
Gebed

Lied Heb ik uw stem goed gehoord. Vers 1 en 3 cantorij, 2 en 4 allen.
Tekst Els Plantinga

1 Heb ik uw stem goed gehoord,
heb ik uw woord wel begrepen?
Iedere dag ga ik voort,
maar ben niet zeker waarheen.

3 Staan wij wel eerlijk voor U?
Durven wij open en bloot zijn?
Wij sluiten angstig ons af,
bang voor de strijd en de pijn.

2 Twijfel heeft mij overmand,
ergernis houdt me gevangen.
Is er geen liefdes-verband
of heerst slechts eigen belang?

4 Door vele vragen verward
hopen wij diep op een antwoord.
Geef ons geduld in ons hart,
moed om Uw woord te verstaan.

Kinderen komen naar voren. Als zij naar hun eigen dienst gaan (Mee met
Mozes), zingen we:
Wie gaat er mee, wie gaat er mee?
Dwars door woestijnen heen en recht door zee,
waar geen velden en geen wegen zijn,
naar een leven in de gloria,
victoria!
De roeping van Mozes, eerste deel Exodus 3, 1-19

Lied NLB 946 Als vrijheid was wat vrijheid lijkt. Vers 1 cantorij, 1 en 2
allen, 3 en 4 cantorij, 5 allen

De roeping van Mozes, tweede deel Exodus 4, 1-5.10-17
Lied God die ons ooit bevrijdde. Vers 1 cantorij, 2 en 6 allen

Tekst Sytse de Vries
Mel, T.Roosjen

2 Gij zijt ons bijgebleven!
Met vrijheid om te leven
hebt Gij God, ons bedacht.
Die weldaad te gedenken
is levensruimte schenken
wie rechteloos wordt
omgebracht.

6. Wees dan omlaag gebeden,
Gij gouden stad van vrede
En anker u op aard.
Jerusalem, wij dromen
Van u als onderkomen
Waar God ons voor de dood
bewaart!

Overdenking
Stilte, overgaand in orgelspel, van Kaspar Ferdinand Fischer, Preludium in
Bes.
Voorbeden. Na de voorbeden 2x:

Eeuwige

God, wij bidden u

ver-hoor ons

Stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen en collecten
. de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Prosper Urban
. 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.v. Makom
. tweede collecte, diaconie
Tijdens de collecten zingt de cantorij Herr, unser Gott, Joseph Haydn

De kinderen vertellen ....

Slotlied Ierse zegenbede. Eerst cantorij, dan allen.

Uitzending en zegen,
de gemeente antwoordt met

Orgelspel, Georg Muffat, Ciacona in G
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
. Mededelingen:
Zondag 16 september: kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: Joost Röselaers. Na de dienst, opening van een tentoonstelling
van werk van Peter Spaans in de Moddermanzaal.
Dinsdag 11 september om 19.45, Mindfulness o.l.v. Joep de Valk en/of
Annemieke van der Veen.

Donderdag 20 sept. 12.30 uur, Vrijburglunch.
De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06-53391524), ds Japke
van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (06-55776713) 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.

