Remonstranten en
Vrijzinnige
Protetanten
Vrijburg laat Voorgaan
Peter Vandermeersch

Zondag 17 februari 2019

Voorganger: ds Joep de Valk
Organist: Erik Visser
Orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, More palatino.

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 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.

Groet:
voorganger: Vrede zij u.
gemeente:
De wereld zij vrede.
. lied: 280,
De vreugde voert ons naar dit huis.
tekst. Sytze de Vries

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voor gegaan.
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Jij ons met Jouw eng’len troost,
waar Jij Je vinden laat.
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
de gemeente gaat zitten
Inleiding, stilte, inkeergebed.

Lied In de harten van de mensen
uit Eva’s lied

tekst van Marijke Koijck-de Bruijne

Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God, geef ons de durf
‘t met dit sprankje hoop te wagen
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.
Dunne draad van licht en leven,
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.
Verhaal uit de bijbel Matteus 5,1-16, de bergrede
Jullie zijn het licht in de wereld
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Lied Kom in ons midden Geest van God, tekst: J.v.Opberge
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Niemand ontkomt aan uw gezicht,
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geen mens verbergt zich voor uw licht,
want, God, gij leeft in mensen.
Gij roept om aandacht, recht en brood,
Gij zucht met ons in pijn en dood
en kunt alleen maar wensen
Dat wij u zien zoals gij zijt:
leven aan leven toegewijd, en niets mag dood verdwijnen.
Zult gij ons vinden mettertijd,
want gij besteedt een eeuwigheid
om levend te verschijnen.
Overdenking Peter Vandermeersch
Stilte, overgaand in pianospel Wolfgang Amadeus Mozart, Adagio für
Glasharmonika, KV 356
Voorbeden afgesloten met 2x

Eeuwige

God, wij

bidden u

verhoor ons

Meditatieve stilte en 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.
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En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen
. de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Peter Vandermeersch
Collecten thema, Gemeente en anderen
. 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: Johann Caspar Ferdinand Fischer, Preludium
en fuga in bes.

Slotlied Dat nieuwe geestkracht ons vervult
Tekst Jan van Opbergen
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2.
Dat wij niet bang voor ons bestaan
de nieuwe wegen leren gaan
die leiden naar een maatschappij
van hebzucht en van oorlog vrij.
3.
Dat wij niet om te kopen zijn
met geld en goed, met schone schijn.
dat God ons lange adem geeft,
zodat zijn toekomst in ons leeft.
Afscheid en zegen,
de gemeente antwoordt met:

Orgelspel W.A. Mozart, Eine kleine Gigue, KV 574.
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
Mededelingen:
Boven, in de Moddermanzaal kunt u de tentoonstelling van het werk van
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Robert Lambermont bekijken. Deze is te zien tot 12 maart.
Zondag 24 februari, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds J.Berkvens (jr.)
Donderdag 21 februari om 12.30 uur, de maandelijkse Vrijburglunch.
Zondag 31 maart om10. 30- 12 uur,in de Moddermanzaal. Ouders en hun kinderen kunnen samen met de kunstenaar Mark van Praagh meedoen aan een
projekt; “vreemde vogels” . Verdere informatie in het blad van Vrijburg
(maart nummer).

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