Dienst zondag
23 juni 2019

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Johannes Vermeer, Jesus in het huis huis van Maria en Marthe

Voorganger: Joost Röselaers
Lector: Lilian Roos
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 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 216, Dit is een morgen

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

Gebed

tekst E. Farjeon
mel: Keltisch

Lied: 657 Zolang wij ademhalen

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

tekst, S.de Vries
mel: Wales 1856

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Inleiding
Psalm 131.
Orgelspel Johann Caspar Ferdinant Fischer, Preludium in F
Lucas 10: 38-42
Lied 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat

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
Stilte
Lied Dat nieuwe geestkracht ons vervult.

. 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 mevr. E.Meyer en mevr.Vlek
in Torendael.
thema collecten: Armoede
. eerste collecte: de Kruispost, medische zorg aan mensen in de knel.
Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370 t.n.v. Stichting Vrienden van Kruispost
. tweede collecte: diaconie NL18INGB 0005056500 o.v.v.diaconie
Muziek tijdens de collecten: Domenico Scarlatti, Sonate in F
Slotlied (staande gezongen) Zo Gods geest ons wil leiden (may the roads)

Uitzending en zegen
Orgelspel Johann Sebastian Bach, Canzona in d
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
Boven, in de Moddermanzaal, is een tentoonstelling van Mirelva Berning.
U kunt kijken en kopen.
********************************************************
Mededelingen:
Zondag 30 juni: kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds.Joep de Valk
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.
Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. 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

