Dienst zondag
9 mei 2021

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten
Op zoek naar God

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

Orgelspel H.Scheidemann, Jesu willst uns weisen
Luiden van de klokken
Welkom en korte mededelingen
Aansteken van de kaars
Stilte
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 & Groet
Gebed
Lied: 276 Zomaar een dak, 1 en 2
1.Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.

2.Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Bijbellezing: Deuteronomium 4: 32 – 40
Lied: 1000 wij zagen hoe het spoor van God, 1, 2 en 3
1. Wij zagen hoe het spoor van God
sporen van mensen kruiste.
Wij zagen licht, een vuur laait op,
feest voor armen in het duister.
refrein: Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?
2. Wij zagen mensen teer en fier,
bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen hoe de schepping nieuw
gloort in vrede zonder einde.
Refrein: Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?
3. Wij zagen lammen op het feest,
dansend en opgetogen.
Wij zagen hoe de hoop weer leeft
in de uitgedoofde ogen.
Refrein: Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?
Overdenking
Muzikale intermezzo, improvisatie
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: Stichting Exodus
. eerste collecte: Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit
de criminaliteit te stappen.
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk.
Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van
(ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt
het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks
te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis.
Rekening NL 68 INGB 0004 324 414 t.n.v. Stichting Exodus Nederland
Leiden o.v.v.1710
. tweede collecte: Diaconie
Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 1730
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 791, liefde eenmaal uitgesproken, 1, 2, 3 en 6
Tekst S.de Vries
Mel: J.Stainer

1, Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!
Uitzending en zegen
Orgelspel bij afsluiten van de dienst P.Hindemith, Fuga uit Sonate 2
Om 11.30 uur kunt u digitaal gezamenlijk koffie drinken via de link:
https://meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienstnadedienst
U kunt ook telefonisch contact maken: 085 2081541 en dan de code invoeren: 3320136715
********************************************************
Mededelingen:
Zondag 16 mei 2021 digitale kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds Antje van der Hoek
De Oecumenische dienst op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag in het Beatrixpark, gaat dit jaar niet door.

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; www.vrijburg.nl
Wilt u deze miniaturen dagelijks ontvangen? Meldt u dan aan via de website of stuur een mailtje naar info@vrijburg.nl
Onze nieuwsbrief kunt u onderaan de website van Vrijburg aanvragen.
zie ’ blijf op de hoogte’
Coronamaatregelen Vrijburg: alleen digitaal contact totdat de regels
versoepeld worden.
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.

