Dienst zondag
4 oktober 2020

Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Thema: als een vreemde

?
Voorganger: Japke van Malde
Lector: Reinier Hattink
Organist: Jan Pieter Lanooy
Zang: Hiltje Wuite, Kaiyi Min, Wim Schop
Kinderkerk: Elianne Roelandse, Elske de Boer, Annemieke van der
Veen en Maaike Groot
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.Vrijburg.nl en via
www. kerkdienstgemist.nl

Orgelspel
Luiden van de klokken
Welkom en korte mededelingen
Aansteken van de kaars
Stilte
De gemeente gaat staan
Lichtlied: Licht, ontloken aan het donker (NLB 600 vers 1)
Gezongen door Hiltje, Kaiyi, Wim.
Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
Begroeting:
Verheugen wij ons in de dienst aan de Ene
die ons sinds mensenheugenis trouw is.
Mogen wij in deze dienst gestalte geven aan de hoop die in ons is
aan de liefde die ons draagt - als een zichtbaar teken van ons geloof,
en als een vreugdevolle bemoediging van ons leven.
Dragen wij deze dienst op aan God, die alles is in allen.
Amen
Antwoordlied: NLB 600 vers 5
Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!
de gemeente gaat zitten

Gebed
Lied: 117d
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Vertaling: “Alle volken, loof de Heer”, naar psalm 117
Lezing uit Ruth 2
Lied 787 vers 1, 2, 3 en 4
1. Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten,
en dwing mij niet mijn weg terug te gaan,
ik heb ’t verleden achter me gelaten
en altijd, altijd zal ik naast je staan.
2. Als jij niet thuis bent, zal ik op je wachten,
en waar jij gaat, ik wijk niet van je pad,
waar jij je rust neemt, zal ik overnachten,
in jouw bestaan ligt dat van mij vervat.

3. Jouw volk is mijn volk, daarbij wil ik wonen,
jouw God is ook mijn wondervolle God.
En waar jij sterft zal ook mijn einde komen;
ten slotte treft ons één en ’t zelfde lot.
4. Waar jij je laatste rustplaats eens zult vinden,
begraaft men mij, nog steeds je bondgenoot.
Geen mens kan deze liefde ooit ontbinden,
daar komt geen einde aan dan door de dood.

Overdenking

Stilte
Muzikaal intermezzo
Voorbeden, afgesloten met stil gebed en het 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 het kwade.
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 Annemieke van der
Veen
. thema collecten: Armoede
. eerste collecte: Stichting Bijzondere Noden Amsterdam
Het fonds biedt financiële hulp aan inwoners van Amsterdam, die om
welke redenen dan ook in een urgente noodsituatie terecht zijn
gekomen, terwijl (wettelijke) voorliggende voorzieningen niet meer of
niet voldoende beschikbaar zijn.
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 16 november 2011 in verband met
het 75-jarig bestaan van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, is
een initiatief gepresenteerd om te komen tot een ‘duurzaam pact voor
noodhulp’ in Amsterdam. Een hecht laatste -sociaal- vangnet voor
Amsterdammers door Amsterdammers, Amsterdamse organisaties en
de Amsterdamse overheid. Rekening: NL 49 INGB 0000 2946 97
t.n.v. Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
. tweede collecte: Gemeente. Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67
De collecteschalen staan bij de uitgang, evenals de witte zuil voor
digitale giften

Eerste collecte: St. bijzondere noden
Amsterdam

Tweede collecte
Gemeente

Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene
QR-code reader of tikkie-app (via playstore of appstore)
Slotlied: NLB 362 Hij die gesproken heeft (vers 1, 2 en 3)
1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.
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.

Gemeente gaat staan
Uitzending en zegen:
de gemeente antwoordt met: Amen
Orgelspel
Na de dienst is er geen gelegenheid met elkaar koffie of thee te
drinken. De kinderen zijn dan buiten, waar de ouders hen weer kunnen
vinden.
********************************************************

Mededelingen:
Zondag 11 oktober kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds Liesbeth Baars
Voorbeeld voor een grote dienst
I.v.m. beperkte ruimte door spreiding van de zitplaatsen, graag
opgeven bij het bureau op woensdag en donderdag tussen 9:30u en
16:00u tel: 020-6714277 of via de website
https://www.vrijburg.nl/kerk-tv
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 Japke van Malde (071-5142807),
ds Joost Röselaers (06-55776713) en Lodewieke Groeneveld (0640832921) 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. U kunt zich ook zelf opgeven via
jroselaers@vrijburg.nl
Naam………………………………………………………….
Adres ………………………………………............................
Postcode en Woonplaats………………………………………
E-mailadres:……………………………………………………

