Dienst zondag
16 januari 2022
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
Thema: Haat

voorganger:
lector:
organist:
zang:

Jasper Dijkman
Wiep Wegenwijs
Jan Pieter Lanooy
Kaiyi Min (cantorij)

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl en
via www.kerkdienstgemist.nl

Orde van de dienst
. orgelspel
. luiden van de klokken
. stilte
. aansteken van de kaars
. lichtlied 527 - 1,2, en 3

2. Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
. bemoediging en groet

3 Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwen.

. inleiding op de dienst
. gebed
. lezing Psalm 109
. orgelspel
. overdenking
. lied 561 - 1, 3, 4 en 5.

3. De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.
4. O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,
. voorbeden, stilte, Onze Vader

5. opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

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.
. aandacht voor de collecten, thema, Wereldouders
. eerste collecte: Miljoenen kinderen, waarvan vele in Latijns-Amerika,
moeten het stellen zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Zij lijden
honger, gaan niet naar school en werken om te overleven. Ze komen vaak al
jong in aanraking met criminaliteit en geweld. Hun toekomstperspectief is
een leven in armoede. Wat deze kinderen nodig hebben is familie. WereldOuders is voor deze kinderen familie. Kinderen zijn de toekomst. Dankzij
steun, liefde en zorg geeft WereldOuders kinderen de kans om de armoedespiraal, te doorbreken. WereldOuders zet zich dagelijks in om de situatie van
kansarme kinderen in Latijns-Amerika een stabiele basis te geven evenals
onderwijs en medische zorg. Ook is WereldOuders zeer actief in het ontwikkelen van de lokale gemeenschappen met projecten rondom o.a. duurzaamheid, agricultuur en noodhulp. WereldOuders werkt in Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru. Rekening: NL 60 INGB 000 000 1171 t.n.v. Wereldouders.
. 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 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/collectegemeente.

In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalverzoek pagina van Vrijburg.

. slotlied 793

2. Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

. uitzending en zegen
. orgelspel
Na de dienst is er gelegenheid om digitaal met elkaar koffie of thee te drinken en na te praten via Jitsi koffie.
https://meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienst
********************************************************
. Mededelingen:
Zondag 23 januari 2022 digitale kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds F. Knoppers.
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 christelijke, open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap,
gevormd door Remonstranten en Vrijzinnig protestanten. Verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugkomen in onze
diensten, kringen, gespreksavonden en andere activiteiten.

