zondag
8 augustus 2021

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Thema: Dromen Omdenken Vertrouwen

Voorganger: ds. Annegien Ochtman-de Boer
Lector: Gert van Drimmelen
Organist: Jan Pieter Lanooy

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl en
via www.kerkdienstgemist.nl
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Orgelspel J.P.Sweelinck: Fantasia chromatica
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.
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Lied 280: 1-7

2. Dit huis van hout en steen, dat
lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
4. Zal dit een huis, een plaats zijn
waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

de gemeente gaat zitten
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Gebed
Lied 601

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn
ogen of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
waar elk zijn naam in vrede draagt.
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3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Lezing: Genesis 37: 1-11
Lezing: ‘Godsbegrip’ – Bertus Aafjes
Lied 10013: 1,3,4

3. Als alle mensen huizen bouwen
met bloementuinen en jasmijn
en als ze vol zijn van vertrouwen,
zal er dan al vrede zijn?

4. Als alle mensen God begroeten
en samen delen brood en wijn,
als alle mensen Jezus roepen,
zal er dan al vrede zijn?
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Overdenking
Stilte
Orgelspel, F.Mendelssohn-Bartholdy :Andante con variazioni
Mededelingen
De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor ds. Marinus Koster
Collecten Thema Stad en de naaste.
. eerste collecte; Stichting Exodus
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
. de tweede collecte is bestemd voor onze gemeente.
In het bijzonder voor het in standhouden van de kerkdiensten is uw
bijdrage onmisbaar evenals voor het in standhouden van het kerkgebouw.
In deze coronatijd wordt uw bijdrage voor de online kerkdiensten die
uitgezonden worden nog meer op prijs gesteld
Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 o.v.v.1720
We zijn recent overgestapt van Tikkies naar een algemene QR code.
Deze kunt u niet met uw eigen bank app lezen maar wel met een algemene QR-code reader (bv Lens op Android of Camera op iPhone) of
zelfs de Tikkie QR-lezer. U kunt ook in uw internetapplicatie naar
vrijburg.nl/collecte1 en/of vrijburg.nl/collectegemeente gaan.
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In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalverzoek
pagina van Vrijburg. Als u in de kerk bent kunt u ook de witte zuil bij
de uitgang voor contactloos betalen met uw bankpas gebruiken.

De witte zuil voor digitale giften staat bij de uitgang.
De gemeente gaat staan
Slotlied 416: 1,2,3
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2. Ga met God en Hij zal met je
zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je
zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Afscheid en zegen, beantwoord met lied 416: 4
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Orgelspel J.S.Bach, Kyrië, Gott heiliger Geist BWV 671
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
Mededelingen:
Zondag 15 augustus, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds. Sara Dondorp.
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze
volgen via kerkdienstgemist.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 voorganger van Vrijburg is Joost Röselaers (06-55776713). Wilt u een
gesprek met hem of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hem bellen.
Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap 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.
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