zondag
15 augustus 2021

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Thema: Leren leven met onzekerheid

Voorganger ds Sara Dondorp
Lector: Gert van Drimmelen
Organist: Henny Visser

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl en
via www.kerkdienstgemist.nl
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Orgelspel Adagio in g, G.B.Martini (1706-1748)
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 275: 1, 3 & 5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
tekst H.Oosterhuis,
mel: 16de eeuw

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze
ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons
dient.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

de gemeente gaat zitten
Gebed

Lezing Handelingen 27 : 33-44
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Lied Psalm 91a: 1 Wie in de schaduw Gods mag wonen

Lezing Johannes 6:16-21
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Lied 352: 1, 2 & 7 Jezus, meester aller dingen

2. Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en ’t gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

Tekst, T.Naastepad
Mel ,14de eeuw

7. Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!

Overdenking

Stilte
Muziek: koraal bewerkingen over “Liebster Jesu, wir sind hier” van
J.S.Bach en J.G.Walther (1684-1748)
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Lied Psalm 107: 1 Gods goedheid houdt ons staande
Tekst W.Barnard
Mel: Lyon, 1547

Gebeden
Mededelingen
. de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Baukje van der Wal
Collecten Thema Stad en de naaste. Voor de kerkgangers staat er bij de
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uitgang een schaal klaar, of de witte zuil voor digitale giften.
. eerste collecte, Hospice het Veerhuis
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te leven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen levensovertuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is afhankelijk
van giften en bijdragen van bewoners en hun familie.
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam
o.v.v. 1710
. 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

Aangezien we voor collectes niet meer gratis van de tikkies gebruik kunnen
maken, zijn we overgestapt 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). U kunt ook in uw internet applicatie naar vrijburg.nl/collecte1 en/of vrijburg.nl/collecte2 gaan. Als u in de
kerk bent kunt u ook de witte zuil bij de uitgang voor contactloos betalen met
uw bankpas gebruiken.
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De gemeente gaat staan
Slotlied 418: 1, 2 & 3 God, schenk ons de kracht

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

tekst: D.Trautwein
mel: idem

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Afscheid en zegen,
Orgelspel Toccata in c. G.B.Martini
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
Mededelingen:
Zondag 25 augustus, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: Lodewieke Groeneveld. Maaltijdviering en afscheid van
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Lodewieke.
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