Dienst zondag 1 mei 2022

Thema Over een andere boeg gooien?

Voorganger: ds Jan van Aller
Pianist: Daan Mulder
Lector: Jet van Koppen-Winters

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl
en via www.kerkdienstgemist.nl
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Opening van de dienst
Pianospel: Robert Schumann, uit Kinderszenen (op. 15):
Von fremden Ländern und Menschen
Luiden van de klokken
Welkom en korte mededelingen
Aansteken van de kaars
Stilte
De gemeente gaat staan
Lichtlied: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ , 601: 1 en 2
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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.

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:
gemeente:

Vrede zij u.
De wereld zij vrede.

De gemeente gaat zitten
Lied : Kom, heilige Geest, gij vogel Gods’ , lied 680: 1 en 4
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4.

Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

Inleiding
Gebed
Bijbelse monoloog: Het verhaal over de vissers en Jezus,
Opening van de dienst
uit Joh. 21, in een bewerking van ds. Jan van Aller op grond van de
‘Bijbel in Gewone Taal’,
afwisselend door Lector en de voorganger.
Muziek Robert Schumann, Arabeske (op. 18)
Voorbeden
Stil gebed, afgesloten met 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.
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Collecten
De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mw E.A. Paris-Bolle.
Thema Stad en de naaste
Eerste collecte Drugspastoraat Amsterdam
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid
te behouden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en
maatschappelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en
door druggebruikers. Individuele contacten met pastores en/of
vrijwilligers via inloopruimten, ziekenhuis of hulpinstanties.
Contacten via een spreekuur met vrije inloop of op afspraak in
MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost. Bezoekwerk in ziekenhuizen,
sociale pensions, verpleeghuizen en gevangenissen. Speciale
aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het drugspastoraat
kunnen ook begrafenissen verzorgd worden voor hen die geheel
alleen zijn. Rekening: NL 36 INGB 000 366 6845 t.n.v. Stichting
Drugspastoraat Amsterdam
Tweede collecte is bestemd voor onze gemeente.
In het bijzonder voor het in stand houden van de kerkdiensten is uw
bijdrage onmisbaar evenals het in stand houden van het kerkgebouw.
Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 o.v.v.1720 t.n.v. St. Vrijzinnig
Centrum Vrijburg
Voor digitaal collecteren, maken wij gebruik van 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 vrijburg.nl/collectegemeente gaan. In
alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING
Betaalverzoekpagina van Vrijburg.
In de kerk kunt u bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bankpas
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Slotlied

NLB: ‘U zij de glorie’, lied 634
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2.

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Uitzending en zegen
Wilhelmus, lied 708: 1 en 6
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6.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Pianospel J.S. Bach, Praeludium in C-klein, BWV 847
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken
Mededelingen
Zondag 8 mei kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ref. Mpho Tutu van Furth
De voorgangers van Vrijburg zijn, ds. Joost Röselaers, ref. Mpho Tutu
van Furth en Jasper Dijkman.
Contactgegevens
ds. Joost Röselaers
Mobiel nummer: 06-55776713
e-mailadres: Jhroselaers@gmail.com
Mpho Tutu van Furth, via
pastor@vrijburg.nl
Jasper Dijkman
Mobiel nummer: 06-41760555
e-mailadres: jasperdijkman@xs4all.nl
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Algemeen
Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap, gevormd
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.
Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor
ieders persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten die
terugkomen in kerkdiensten, gespreksgroepen en overige
activiteiten.
Voor de verschillende Nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden via onze
website: www.vrijburg.nl
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