zondag
15 september 2019

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Thema: Wat zonlicht is voor bloemen…

Voorganger: ds. Jan Berkvens
Organist: Jan Pieter Lanooy
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Orgelspel - Johann Sebastian Bach: Preludium in G-Dur BWV 541

Luiden van de klokken
Welkom en korte mededelingen
Aansteken van de kaars
Welkomstritueel organist
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.
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Groet:
voorganger: Vrede zij u.
gemeente:
De wereld zij vrede.
Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste

2. Dauw op de aarde, zonlicht van
boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en
bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is
goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor
mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden
lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe
schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

de gemeente gaat zitten

Inleidende tekst: Wat zonlicht is voor bloemen, is een glimlach voor een
mens
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Gebed geopend en afgesloten met Lied 681 Veni sancte spiritus

Woord

Lucas 19 1-10
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Lied 186 Er is geen plaats

3 ‘Zacheüs, waarom schuil je weg,
zo angstig als een muis?
Zacheüs, kom vlug uit je boom
en breng mij in jouw huis.’

4 Zacheüs gaat met Jezus mee,
de mensen zijn verrast,
Zacheüs is een tollenaar
en Jezus is zijn gast.
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5 Want Jezus die de mensen kent,
Hij roept ze bij hun naam:
de ware zoon van Abraham
laat niemand buiten staan!
Gedicht van Andrew McKean Hill (Engels Unitarisch Liedboek)
Lied 841 Wat zij de goede vruchten (couplet 1, 2 en 4)
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2 geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

4 Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal

.

Overdenking
Stilte
Muziek: Improvisatie
Voorbeden
Stilte en gezongen Onze Vader
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Mededelingen
. de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Marion Sanders
Collecten Thema Vreemdelingen
. eerste collecte IKV/PAX
IKV Pax zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld.
Samen met mensen in conflictgebieden werken zij aan een vreedzame en
democratische samenleving. Hierbij betrekken zij mensen in Nederland, die
zich net als IKV Pax willen inzetten voor duurzame politieke oplossingen
voor crisis- en oorlogssituaties. IKV Pax bundelt kennis, kracht en mensen
voor dat ene doel: vrede nu! Men werkt in 25 landen o.a. in het MiddenOosten, de Balkan, de Kaukasus, in Afrika, van Kasjmir tot Colombia.
In Nederland zetten zij vrede en veiligheid op de maatschappelijke agenda. .
Rekening: NL 03 TRIO 0390 515 000 t.n.v. Pax te Utrecht
. tweede collecte , gemeente Vrijburg, NL51 INGB 0008 374567
Muziek tijdens de collecten:
Johann Sebastian Bach: Liebster Jesu wir sind hier BWV 634
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Slotlied 423 Nu wij uiteengaan

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij
God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede: ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3 Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Afscheid en zegen
Orgelspel – Johann Sebastian Bach: Fuga in G-Dur BWV 541

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken, en de tentoonstelling in de Moddermanzaal te bekijken.
********************************************************
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Mededelingen:
Zondag 22 september kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger:ds Japke van Malde
Donderdag 19 september om 12.30 uur, Vrijburg lunch.
400 jaar Remonstranten, jubileumreis naar Friederichstadt 20-23 sept. Inl:
reinout.heerling@planet.nl.
Op 14 september worden de festiviteiten rond 400 jaar Remonstranten afgerond in De Rode Hoed in Amsterdam. (voorheen de schuilkerk van de Remonstranten). Nadere informatie op de web site.

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 Joost
Röselaers (06-55776713) en ds Japke van Malde (071-5142807). Wilt u een
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.
Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap,gevormd door
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid,
verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen, gemeenteavonden en overige activiteiten.
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--------------------------------------------------------------------------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
roselaers@btinternet.com
Naam………………………………………………………….
Adres ………………………………………............................
Postcode en Woonplaats………………………………………
E-mailadres:……………………………………………………
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