Dienst zondag
23 februari 2020

Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Voorganger: ds Jessa van der Vaart
Lector: Jet van Koppen
Organist: Jan Pieter Lanooy
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.

Orgelspel Johann Sebastian Bach (1685- 1750) Fantasie in g-moll

BWV 542

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 213: 1-4 ‘Morgenglans der eeuwigheid’

2. Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.
4. Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

3. Laat uw heil'ge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuw'ge nacht ontvloden,
voordat wij tenondergaan,
op te staan.

de gemeente gaat zitten
Gebed
Lied 305 ‘Alle eer en alle glorie’

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Lezing

Jesaja 60: 1-7

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Lied 1016, ‘Kom, laat ons opgaan’

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.

Lezing

Mattheus 5: 11-16

Lied: 534

‘Hij die de blinden weer liet zien’

2. Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
3. Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4. Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid
spreekt:
het levend woord, de Zoon van
God.

Overdenking
Stilte
Orgelspel Paul Hindemith (1895-1963) “Ruhig bewegt “ uit Orgelsonate
Nr.2

Voorbeden afgewisseld met acclamatie:

Eeuwige

God, wij bidden u

ver-hoor ons

stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen en collecten
. de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Ben de Mare
thema collecten: Gemeente en anderen
. eerste collecte : Stichting voor Vluchtelingen-Studenten U.A.F.
Het UAF is opgericht nadat in 1948 de studentenopstand in Praag hard werd
neergeslagen. Een groep van 50 Tsjechische studenten vluchtte naar Nederland. Op initiatief van de Nederlandse universiteiten kregen zij de kans om
hun studie in Nederland te vervolgen. Dat was het begin van het Universitair
Asiel Fonds. Veel vluchtelingen hebben al een studie afgerond in hun land
van herkomst. Hun diploma’s worden hier echter niet erkend. Daarom is opnieuw studeren of bijscholen vaak noodzakelijk om een nieuw leven op te
bouwen.
Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en het
vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten.
Ook bepleit de UAF. de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, overheid en onderwijsinstellingen. Zij baseren hun activiteiten op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Het UAF ziet tegenwoordig dat het mbo voor veel vluchtelingen (middelbaar
én hoogopgeleid) een kansrijke route is op weg naar werk. Daarom biedt het
UAF sinds april 2017 een aantal diensten aan in het mbo voor de vluchtelingen die in staat zijn op mbo-niveau 3 of 4 een diploma te behalen of op dat
niveau uit te stromen naar werk.
Rekening: NL 41 INGB 0000 0763 00 Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF
. tweede collecte: gemeente
Muziek tijdens de collecten

Tikkies
Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-code
reader of tikkie-app (via playstore of appstore). U kunt ook via de witte zuil
bij de uitgang van de kerk betalen.
eerste collecte
tweede collecte

Slotlied (staande gezongen): lied 838 : 1, 2 en 3 ‘O grote God die liefde
zijt’

2. Maak ons volbrengers van dat
woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met

Orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga in g-moll BWV 542
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken, en om de
expositie in de Moddermanzaal te bekijken.
********************************************************
Mededelingen:
. Kerkdienst op zondag 1 maart; met kinderkerk en maaltijdviering ,én medewerking van de cantorij. Om half 11 in Vrijburg.
Dinsdag 25 februari om 10.00 uur Bijbelkring o.l.v. ds Klaas Vos
Dinsdag 25 februari om 19.45-21.00 uur Mindfulness o.l.v. ds Joep de Valk
en Annemieke v.d.Veen.
Dinsdag 26 maart vanaf 16.00 uur, openingsfeest jeugdkelder!

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze
volgen via http://kerken.streamit.eu.
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt
onze nieuwsbrief aanvragen bij jhroselaers@vrijburg.nl.
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten in onze LinkedIn groep.
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),
ds. Joost Roselaers (06-55776713) en Dik Mook (020-6620225). 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.

