Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Als ik de liefde niet had .....

zondag 17 maart 2019
voorganger: ds Joep de Valk
lectrix: Carolien Morée
organist: Erik Visser
cantorij o.l.v. Kaiyi Min
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orgelspel
luiden van de klokken, welkom
aansteken van de kaars, stilte
de gemeente blijft zitten
lied Jésus le Christ, lumière interieure, opbouw cantorij 2x, daarna allen,
eerste couplet Engels, de rest in het Frans
Engelse tekst: Lord Je-sus Christ, your light shines with-in us.
Let not doubt nor my dark-ness speak to me.
Lord Je-sus Christ, your light shines with-in us.
Let my heart al-ways wel-come your love.
Franse tekst: Jé-sus le Christ, lu-mière in-té-rieu-re,
ne lais-se pas mes té-nè-bre me par-ler.
Jé-sus le Christ, lu-mière in-té-rieu-re,
Don-ne-moi d’ac-cueil-lir ton a-mour.
vertaling:

Jezus, U bent het licht in ons leven:
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven:
open mij voor uw liefde, o Heer
gemeente gaat staan

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 oproept tot dienstbaarheid.
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

groet
voorganger: Vrede zij u
gemeente:
De wereld zij vrede
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lied Bleib mit dein Gnade bei uns, orgel, opbouw cantorij 3x, daarna allen

tekst

Bleib mit dei-ner Gna-de bei uns, Herr Jesu Christ.
Ach, bleib mit dei-ner Gnade bei uns, Du treu-er Gott.
de gemeente gaat zitten

inleiding tot de spiritualiteit van Taizé
stilte en gebed van inkeer
gezongen loflied op de liefde uit Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs
1. Al kon ik alle talen spreken
van hemel en aarde,
wanneer de liefde zou ontbreken,

wat had het voor waarde?
Mijn woord was niets dan loos gerucht,
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luid schallende metalen,
schel klinkende cymbalen,
beroering in de lucht.
4. O liefde, dochter der genade,
hoe schoon zijn de deugden
die met u gaan op al uw paden,
een reidans van vreugden:
geduld en welgezindheid gaan
met eenvoud, wil tot vrede
en lust in recht en rede,
waarheid en trouw tesaam.

2. Al kon ik in de toekomst lezen,
geheimen ontvouwen
en met een blik het ware wezen
der dingen doorschouwen;
had ik volmaakt geloof, zodat
ik bergen kon doen wijken:
hoe nietig zou ik blijken,
als ik geen liefde had.

5. O liefde, gij neemt haat en boosheid
en zelfzucht en schande
in ongeveinsde argeloosheid
de wapens uit handen.
Gij dekt de schulden toe. Gij zijt,
vol hoop het hoogste wagend,
gelovig alles dragend,
het leven toegewijd.

3. Verdeelde ik mijn goed en have,
ja, zou ik mijn leven
in onverschrokken overgave
als martelaar geven;
wanneer het niet uit liefde was,
geen vuurdoop zou mij baten,
niets zou ik achterlaten
dan vruchteloze as.

verhaal uit de bijbel Het visioen op de berg, Lukas 9,28-36

lied Ubi caritas Deus ibi est
Let op: opbouw cantorij 4x, daarna allen in Latijn,
terwijl cantorij in het Engels doorzingt met solo’s.
U kunt ook af en toe meezingen, en af en toe luisteren.
Een meditatief lied.
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tekst

Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est

vertaling Waar zorgzaamheid is en liefde,
waar naastenliefde is, daar is God
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overweging
stilte
lied With you, O Lord, opbouw cantorij 3x, solo’s 3x, daarna allen

tekst

With you, O Lord, is life in all its full-ness,
and in your light we shall see true light.

vertaling

Bij U, oh God, kunnen wij leven ten volle,
en in uw licht zien wij eeuwig licht

voorbeden, gezamenlijk Onze Vader, stil gebed
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lied O Lord, hear my prayer, orgel & fluit, opbouw cantorij 3x, daarna allen

tekst

vertaling

O Lord hear my prayer, o Lord hear my prayer:
when I call, answer me
O Lord hear my prayer, o Lord hear my prayer.
Come and listen to me.
O God hoor mijn gebed: wanneer ik U roep, antwoord mij.
O God hoor mijn gebed. Kom en luister naar mij.

mededelingen, De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor
collecten, thema
. eerste collecte:
. tweede collecte:
. muziek tijdens de collecten:
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slotlied In mijn God vind ik heel mijn sterkte
opbouw cantorij 4x, daarna allen

tekst

In de Heer vind ik heel mijn sterk-te
in mijn God de vreugde-zang.
Gij die mijn be-vrij-ding bewerkt,
op U vertrouw ik en ‘k_ken geen angst,
op U vertrouw ik en ‘k_ken geen angst.

uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met

orgelspel
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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 (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.
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
www.vrijburg.nl
Naam………………………………………………………….
Adres ………………………………………............................
Postcode en Woonplaats………………………………………
E-mailadres:……………………………………………………
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