Dienst zondag
3 januari 2021

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

De jonge Jezus staande tussen de schriftgeleerden

Voorganger: Joost Röselaers
Zang: Kaiyi Min
Organist: Jan Pieter Lanooy
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl en
via www.kerkdienstgemist.nl

Orgelspel J.S. Bach, Das alte Jahr vergangen ist
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 en Groet:
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.
De genade en de vrede van God is met U allen.
de gemeente gaat zitten
Gebed

Lied 513 (God heeft het eerste woord)

tekst Jan Wit

mel: Gerard Kremer

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

3.God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

4.God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Lezing: Psalm 1 en Lucas 2: 40-52
Lied 527 (Uit Uw hemel zonder grenzen)

tekst H.Oosterhuis
mel: J.Geraedts

1.Uit uw hemel zonder grenzen
.komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

3.Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

2.Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

4. Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

5.Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven
Overdenking
Stilte
Orgelspel improvisatie
stil gebed en voorganger gaat voor met het 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
thema collecten: Armoede
Stg. Pennywhistle Project t.a.v Kinderhuis Hope-foundation Nepal Dankzij de hulp van velen is het mogelijk om het kinderhuis (HOPE-foundation Nepal)
nu al zes jaar met veel plezier te kunnen ondersteunen in alle kosten van wonen,
levensonderhoud, medische kosten en scholing. Momenteel wonen er 12 kinderen in de
leeftijden tussen de 5 en 13 jaar oud. Een jong Nepalees echtpaar, zorgt op een liefdevolle wijze voor de kinderen, die vroeger op de straten van Kathmandu gewoond hebben. Zij zijn hun ouders kwijtgeraakt of deze zijn overleden. Een paar kinderen kwamen
van het platteland en waren ondervoed. Het kinderhuis werd gehuurd maar is in juni
2018 aangekocht met de opbrengst van de crowdfunding actie die de Stichting Pennywhistle Project heeft gehouden aan het begin van 2018. Het kinderhuis wordt sinds 6
jaar maandelijks ondersteund in de kosten voor de huur, water, electriciteit, gas, voedsel, medische kosten, kleding, schoolspullen en praktische hulp in en om het huis.
De stichting beoogt het verbeteren van de kwaliteit van leven en welzijn van kansarme kinderen en volwassenen. Kinderen die nog steeds, of die vroeger op straat leefden.
Projecten rond verschillende kinderhuizen, scholen, primary health care- en water-projecten. Training en het inspireren van (jonge) mensen door middel van educatie, muziek
en toneel.
Rekening: NL 22 INGB 0007 4768 69 t.n.v. Stichting Pennywhistle Project, Amsterdam

− eerste collecte : c1710
__- tweede collecte Gemeente c1720
Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67
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

Slotlied 801: 1-2-3-4-5 (door de nacht van strijd en zorgen)
1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.
2. Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
’t lichten van Gods aangezicht.

3.Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.
4.In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister
naar de lichte eeuwigheid.

5.Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.
Gemeente gaat staan
Uitzending en zegen,
de gemeente antwoordt met: Amen
Orgelspel bij verlaten van de dienst J.S. Bach, Fuga in C-groot

********************************************************

Mededelingen:
Zondag 10 januari kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: Lodewieke Groeneveld,wordt uitgezonden.
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.
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.

