Dienst zondag
29 augustus 2021

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

‘Laten wij mensen maken!’
Afscheidsdienst met avondmaal

Voorganger: Lodewieke Groeneveld
Organist: Jan Pieter Lanooy
Zang: Ruud Smit, Herman Vinckers, Gon Homburg en Gloria-Jeanne de
Meijer
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl evia www.kerkdienstgemist.nl

Orgelspel: Johann Sebastian Bach, Praeludium in G-dur BWV 541
Luiden van de klokken
Welkom en korte mededelingen
Aansteken van de kaars
Stilte
de gemeente gaat staan
Openingslied: 216 Dit is een morgen, 1, 2 en 3 allen

2
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3
Dag van mijn leven, licht voor mijn
ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe
schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

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.
de gemeente gaat zitten
Gebed
Lied: 601 Licht dat ons aanstoot, 1. allen 2. cantorij en 3. allen

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
en elk zijn naam in vrede draagt.

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 1: 26 - 28
Overdenking
Orgelspel: Johannes Brahms, Schmücke dich o liebe Seele
Voorbeden en stil gebed
Mededelingen en collecten
De bloemen uit deze dienst zijn voor Lodewieke Groeneveld
1e collecte:
Aardbeving Haïti
Na de tropische storm Grace is het dodental verder opgelopen en gaat richting de 2.500. Bijna 7.000 mensen zijn gewond en meer dan 83.000 huizen
zijn beschadigd of vernietigd. Ook bemoeilijkt de nasleep van de storm de
hulpverlening vanwege ondergelopen gebieden en modderstromen.
Aardbevingen en orkanen teisteren Haïti met regelmaat. Na orkaan Matthew
in 2016 bouwde Kerk in Actie via ACT rampbestendige huizen. Deze huizen
staan in het huidige aardbevingsgebied en staan nog steeds overeind. Uw
steun doet ertoe!
Via ons internationaal kerkelijk netwerk (ACT) hebben we direct 1.000 hygienepakketten en 500 nood/bouwpakketten kunnen uitdelen. Ook wordt er nu
geld uitgetrokken voor het herstellen van waterbronnen. Gebrek aan schoon
water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de loer. Uw steun
blijft nodig!
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'aardbeving Haïti.

De tweede collecte: is bestemd voor de 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.

Lied 390 Het brood in de aarde gevonden, 1. allen 2. cantorij 3. allen 4.
cantorij 5. allen

2
Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het vreemde brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.

4
Dat brood dat wij moeten eten
om niet verloren te gaan.
Wij delen het met elkander
ons hele mensenbestaan.

3
Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam, ons geld, ons goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.

5
Gij deelt het met ons, zo deelt Gij
U zelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te vergeten,
een God van vlees en bloed.

Uitnodiging
Tafelgebed

Orgelspel tijdens het ronddelen: Improvisatie
Gezamenlijke 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.
de gemeente gaat staan
Slotlied 423 Nu wij uiteengaan vragen wij God, 1, 2 en 3 allen

2
Voor wie ons lief zijn vragen wij
God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij
vrede: ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3
Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Uitzending en zegen
Orgelspel bij verlaten van de dienst:
Johann Sebastian Bach, Fuga in G-dur BWV 541

********************************************************
Mededelingen:
Zondag 5 september 2021 om 10.30, dienst in Vrijburg.
Startdienst met kinderkerk.
voorgangers: ds. Joost Roselaers en Jasper Dijkman
De maandelijkse lunch op de derde donderdag van de maand gaat weer beginnen op 16 september. Aanmelden voor dinsdag bij Nel Steerenberg (0206737383) of Nely Smits-van Drumpt (06-12330121)
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 Joost Röselaers (06-55776713) en
Jasper Dijkman
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.
--------------------------------------------------------------------------Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op
de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via
jroselaers@vrijburg.nl
Naam………………………………………………………….
Adres ………………………………………............................
Postcode en Woonplaats………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………

