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Orde van de dienst
. pianospel
. luiden van de klokken
. stilte
. aansteken van de kaars
de gemeente gaat staan

. lichtlied 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.

. openingslied 286

2. Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

3. Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag
de gemeente gaat zitten
. gebed
. eerste lezing Jeremia 18:1-12
. muziek: J.S. Bach, Sonate voor fluit en piano, largo e dolce

. tweede lezing Matteüs 9:9-13
. lied 377:1-4

2
Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.

3
Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.

4
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom

. overdenking
. pianospel
. lied Simple Gifts, gezongen door leden van de cantorij
'Tis the gift to be simple, ’tis the gift to be free
'Tis the gift to come down where we ought to be,
And when we find ourselves in the place just right,
'Twill be in the valley of love and delight.
When true simplicity is gained,
To bow and to bend we shan’t be ashamed,
To turn, turn will be our delight,
Till by turning, turning we come ’round right
. voorbeden, stilte, 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 de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

. collecten,
. eerste collecte : Thema Vreemdelingen
Inloophuis Makom
Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen
een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er
is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt
Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid te
(re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week worden deelgenomen
aan de Kunstsuite.
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep Amsterdam o.v.v. Makom
. tweede collecte: Diaconie
De diaconie zet zich in voor de samenleving.
De diaconie ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen.
De diaconie ondersteunt ook projecten in Amsterdam en ver daar buiten.
Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 1730

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 QRcode 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/collectediaconie gaan.
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.
. mededelingen
. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Margriet Dijkmans van Gunst
. slotlied 981

2
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

3
Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5
Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. muziek J.S. Bach, Sonate voor fluit en piano, presto

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
. Mededelingen:
Zondag 19 september kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds. Joost Röselaers
Donderdag 16 september om 12.30 uur, lunch in de Mackenziekamer. Van
Tevoren opgeven bij Nely Smits tel: 06 12330121
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 Facebook groep.
De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joost Röselaers (06-55776713) en
Jasper Dijkman (06-41760555). 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 geloofsgemeenschap, gevormd
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugkomen in onze diensten, kringen, gespreksavonden en andere activiteiten.

