Dienst zondag
13 januari 2019

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Voorganger: Joost Röselaers
Organist: Erik Visser
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.

Orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in g
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 God,
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 283 In de veelheid van geluiden coupletten 1-2-4-5 (op de melodie

van het oude liedboek nr. 435)

tekst Sytze de Vries

1. In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid
5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij u roemen
en dit huis zingt met ons mee!

de gemeente gaat zitten
Gebed

Lied 527 (Uit uw hemel zonder grenzen)

tekst H.Oosterhuis
mel. J.Geraedts

2. Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

4. Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

3. Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

5. Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

Lezing Lucas 2-22-32
Lied Omdat hij niet ver wou zijn coupletten 1-2-3 (melodie Erik Visser)

2. Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem,
Hij wordt gewoon verzwegen.
refrein

3. God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht,
aller mensen broeder.
refrein

Lezing Lucas 2: 33-35
Lied Omdat hij niet ver wou zijn coupletten 4-5 (zie boven)

4. Wil daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
refrein

5. Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
refrein

Overdenking
Stilte
Orgelspel Johann Sebastian Bach, Sinfonia in E
. 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
. de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor dhr. D.Brouwer
thema collecten: Europa en de wereld
. eerste collecte : Amigos de San Juan de Flores
Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het
dorpje San Juan de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door
middel van kleinschalige en concrete projecten. De nadruk ligt op onderwijs.
teld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.
Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare
school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast
worden er naaicursussen voor vrouwen georganiseerd en worden er micro-

kredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten van een
bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een bedrijfje
op zetten en daarmee de inkomsten verhogen..
Rekening NL 04 INGB 0004 547 502
. tweede collecte: diaconie
Muziek tijdens de collecten: François Couperin, les Moisonneurs (= maaiers)
Slotlied (staande gezongen): Ongestraft mag liefde bloeien (melodie ‘Liefde
eenmaal uitgesproken)
1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!

5. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.

2. Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

6. Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

3. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

7. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!

4. God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

8. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

In 2011 geschreven voor het boekje ‘Coming out churches’
en de ondertekening van het anti-geweld-tegen-homo’s manifest
van de gez. kerken, in de Domkerk.
Uitzending en zegen,
de gemeente antwoordt met

Orgelspel Dietrich Buxtehude, Ciacona in e
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
. Mededelingen:
Zondag 20 januari: kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds. Joep de Valk. Na de dienst wordt er in de Moddermanzaal
een expositie geopend van Robert Lambermont.
Zondag 27 januari, afscheids dienst van ds.Liesbeth Baars en Dini Geelen.
Donderdag 17 januari om 12.30 uur, de maandelijkse Vrijburg lunch.
Donderdag 31 januari aanvang 20.00 uur: voorstelling over de mens achter
de componist “Beethoven” door Klaas Hofstra acteur, en Regina Albrink,
piano.
Een inleiding over de betekenis van Beethoven houdt Erik Visser.
Toegang; € 12.50. Eventueel opgeven per telefoon 020- 6714277, of mail:
administratie@vrijburg.nl
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) en ds Joost Röselaers (06-55776713).
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan
kunt u hen bellen.

