Dienst zondag
19 mei 2019

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Vrijburg laat Maxim Februari
voorgaan

Rembrandt

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

Orgelspel Girolamo Frescobaldi, Aria detto baletto (een lied van de dans)
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

tekst E.Farjeon, mel: Keltisch

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
Inleiding op de dienst

Lied: 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang

tekst: W.Barnard
mel: F.Mehrtens

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!
3. Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
5. Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de
Heer.

Johannes 4: 1-42
Pianospel – Claude Debussy, La fille aux cheveux de lin (het meisje met
vlaskleurig haar)
Overdenking door Maxim Februari
Stilte
Pianospel – Béla Bartók, De dans met de staf.
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. L. de Jongh -van
Dooijeweert.
. thema collecten: Thema Stad en de naaste
. eerste collecte Stichting Exodus
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te
stappen.
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk.
Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van
(ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt
het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks
te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis.
Rekening NL 68 INGB 0004 324 414 t.n.v. Stichting Exodus Nederland
Leiden
. tweede collecte: gemeente
Muziek tijdens de collecten, Dietrich Buxtehude, Canzonetta in g

Slotlied (staande gezongen): 791 Liefde eenmaal uitgesproken
tekst S. de Vries
mel: J.Stainer

2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Uitzending en zegen,
de gemeente antwoordt met

Orgelspel, Dietrich Buxtehude, Canzonetta in G
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.

. Mededelingen:
. Zondag 26 mei 10.30 uur kerkdienst in Vrijburg.
Voorganger ds J. de Valk.
. Dinsdag 28 mei; om 19.45 uur.Mindfulness o.l.v. Joep de Valk en Anne
mieke v.d.Veen
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 en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid,
respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten
die terugkomen in onze diensten, kringen, avonden en andere activiteiten.

