Dienst zondag
8 november 2020

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten
Een worsteling in de nacht

Rembrandt, Jakob worstelt met de engel

Voorgangers: Joost Röselaers
Lector: Liesjettie de Jong
Organist: Jan Pieter Lanooy
Zang: Conna Wardenaar, Wim Schop, Hiltje Wuite, Simon van Vulpen
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: Doe je licht aan
tekst: Karel Eykman
muziek: Erik Visser

Licht dat wil ingaan
tegen donkere nachten
tegen duistere machten
de morgen breekt aan.
Laat het donker verdwijnen
laat de aarde verschijnen
maak dat het licht levend
word zelf lichtgevend
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.
de gemeente gaat zitten
Gebed

Lied 215: 1-2-3-4-5 (Ontwaak o mens de dag breekt aan)
1. Ontwaak, o mens, de dag breekt
aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ’t leven vindt, verstand en
kracht.
2. Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ’s Geestes
doop.
3. Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht
aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.
5 Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

Inleiding
Bijbellezing: Genesis 32: 23-32
Pianospel: J.S. Bach, Praeludium in C groot uit Wohltemperierte Clavier I
Overdenking

Pianospel: Frederic Chopin, Nocturne in G klein opus 15 nr.3

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 het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Mededelingen en collecten
. thema collecten: Zieken
. eerste colecte: Drugspastoraat Amsterdam
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te behouden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en maatschappelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door druggebruikers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via inloopruimten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met vrije inloop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost. Bezoekwerk
in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en gevangenissen. Speciale aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het drugspastoraat kunnen
ook begrafenissen verzorgd worden voor hen die geheel alleen zijn.
Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v. Stichting Drugspastoraat Amsterdam
. tweede collecte: Diaconie
Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79
De witte zuil voor digitale giften staat bij de uitgang.
Tikkies
Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-code
reader of tikkie-app (via playstore of appstore)

Eerste collecte

Tweede collecte

Gemeente gaat staan
Slotlied lied 422 (Laat de woorden)
1. Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.
3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Uitzending en zegen,
de gemeente antwoordt met: Amen

Orgelspel bij verlaten van de dienst

tekst Arne Jonges
mel: W.Vogel

2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

********************************************************
Mededelingen:
Zondag 15 november kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: Lodewieke Groeneveld.
Vrijzinnige Miniaturen uit Vrijburg
Vanuit Vrijburg worden 5 dagen per week Vrijzinnige Miniaturen in de
vorm van podcasts verstuurd. Deze podcasts zijn geïnspireerd op het thema
“Het verlangen geraakt te worden” en worden geschreven en gemaakt door
het zgn. Podcastcollectief van Vrijburg.
U kunt deze vrijzinnige miniaturen van max. 3 minuten, beluisteren en lezen
op uw email en op de website van Vrijburg
Wilt u deze miniaturen dagelijks ontvangen? Meldt u dan aan via de website of stuur een mailtje naar info@vrijburg.nl
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl U kunt
via de website onze nieuwsbrief aanvragen.
Coronamaatregelen Vrijburg:
Ook voor de laatste preventie maatregelen tegen corona kunt u terecht op
Vrijburg website zoals o.a. geen gelegenheid met elkaar koffie of thee te
drinken, (beperkte) aanmelding voor de kerkdiensten. U wordt dan direct op
de hoogte gebracht van de reservering.

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 (06-40832921)
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:……………………………………………………

