zondag
26 mei 2019

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten
Leren zien en genezen worden
Het interesseert me niet wat voor werk je hebt.
Ik wil weten waar je naar hunkert,
ik wil weten of je durft te dromen van de vervulling
van het verlangen van je hart.
Het interesseert me niet hoe oud je bent.
Ik wil weten of je schoonheid kunt zien, ook al is het niet mooi, elke
dag weer, en of je je eigen leven kunt laten ontstaan vanuit dit simpele
gegeven.

Voorganger: ds Joep de Valk
Lector: Gert van Drimmelen
Organist: Erik Visser
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Orgelspel; Jan Adam Reinken, 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 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.
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Lied Dit is de dag, dit is het uur

tekst S.de Vries
Mel. Veni creator spiritus 1533.

Dit is het uur: de dag begint
op vleugels van een nieuwe wind.
De grenzen hebben afgedaan,
nu zullen wij elkaar verstaan.
Dit is de dag dat onze mond
niet sprakeloos meer is, verstomd,
maar weet heeft van het hoogste Woord.
Het wordt in ieders taal gehoord.
Dit is de dag dat groot en klein
bezield van Geest en liefde zijn.
De liefde wordt een lopend vuur.
Dit is de dag dit is het uur.
de gemeente gaat zitten

Stilte, gebed
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Lied Kom in ons midden Geest van God, tekst: J.v.Opbergen;
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Niemand ontkomt aan uw gezicht,
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
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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.
Inleiding
Verhaal uit de bijbel Lukas 5,1-12
Wonderen zien en genezen worden
Lied 316 Het woord dat u ten leven riep
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tekst, Jan de Wit
mel; Geneve 1551

Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan ’t hart toespreken.
Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.
Overdenking
Gedicht De uitnodiging (om de ander te zien)
Het interesseert me niet wat voor werk je hebt.
Ik wil weten waar je naar hunkert, ik wil weten of je durft te dromen van de
vervulling van het verlangen van je hart.
Het interesseert me niet hoe oud je bent.
Ik wil weten of je voor gek durft te staan uit liefde, voor je dromen, voor het
avontuur van in leven zijn.
Ik wil weten of je tot de kern van je verdriet bent doorgedrongen, of je opener bent geworden door het verraad van het leven, of je je levenslust bent
verloren en bent afgesloten uit angst voor nog meer pijn.
Ik wil weten of je bij de pijn kunt zijn, de mijne of die van jezelf, zonder het
te verbergen, te verdoezelen of vast te houden.
Ik wil weten of je met vreugde kunt omgaan, de mijne of die van jezelf, of je
kunt dansen van uitzinnigheid en de verrukking tot in je vingertoppen en tenen kunt voelen tintelen, zonder ons te waarschuwen voorzichtig of reëel te
zijn, of rekening te houden met de beperkingen die we als mens hebben.
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Het interesseert me niet of het verhaal dat je vertelt waar is.
Ik wil weten of je een ander kunt teleurstellen om trouw aan jezelf te zijn. of
je de beschuldiging van verraad kunt verdragen zonder verraad te plegen aan
jezelf.
Ik wil weten of je ontrouw en daarmee betrouwbaar kunt zijn.
Ik wil weten of je de schoonheid kunt zien, ook al is het niet mooi, elke dag
weer, of je je eigen leven kunt laten ontstaan vanuit dit simpele gegeven.
Ik wil weten of je mislukking kunt aanvaarden, die van jezelf en de mijne, en
toch aan de rand van het meer kunt staan en “Ja” brullen naar de volle maan.
Het inetresseert me niet te weten waar je woont of hoeveel geld je hebt.
Ik wil weten of je kunt opstaan na een nacht van verdriet en wanhoop, vermoeid en gesloopt tot het bot, en dagene doen voor de kinderen wat nodig is.
Het interesseert me niet wie je kent en hoe je tot hier bent gekomen.
Ik wil weten of je met mij middenin het vuur wilt staan, zonder terug te
deinzen.
Het interesseert me niet waar of wat of met wie je hebt gestudeerd.
Ik wil weten wat jou staande houdt, van binnenuit, wanneer ál het andere
wegvalt. Ik wil weten of je alleen met jezelf kunt zijn en of je op die eenzame momenten wérkelijk op je eigen gezelschap gesteld bent.

Stilte, overgaand in pianospel Felix Mendelssohn, Lied ohne Worter in E
Voorbeden afgesloten met 2x 458 Zuivere vlam, verdrijf met je licht
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Meditatieve stilte en gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen
. de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Mevr. P.de Vries-de Groene
Collecten Thema Stad en de naaste
. eerste collecte, Hospice het Veerhuis
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te leven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen levensovertuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is afhankelijk
van giften en bijdragen van bewoners en hun familie.
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam
. tweede collecte: diaconie
Muziek tijdens de collecten: Andrea Gabriëli, Ricercar arioso
Slotlied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
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Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Afscheid en zegen,
de gemeente antwoordt met:

Orgelspel Johann Pachelbel, Ciacona in d
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
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Mededelingen:
Donderdag 30 mei. Hemelvaart. Om 10 uur in de Thomaskerk (pr. Irenestraat 336. O.l.v. ds J.Röselaers en ds E.J.de Weijer
Zondag 2 juni, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds J.van Malde
Woensdag 12 juni om 20.00 uur, Slotavond van de cantorij met gasten.
Iedereen is van harte welkom.
400 jaar Remonstranten, jubileumreis naar Friederichstadt 20-23 sept. Inl:
reinout.heerling@planet.nl.
Dinsdag 28 mei 10-12 uur, Bijbelkring o.l.v. ds Klaas Vos.
Zondag 2 juni, na de dienst, opening van een tentoonstelling van werk van
Mirelva Berning. “Indentity Mi”

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 open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid,
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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. U kunt zich ook zelf opgeven via
www.vrijburg.nl
Naam………………………………………………………….
Adres ………………………………………............................
Postcode en Woonplaats………………………………………
E-mailadres:……………………………………………………
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