Dienst zondag 27 november 2022
Doopdienst, kinderkerk
In het begin was het woord

Mark van Praagh, de Schepping, aquarel

Voorgangers: Rachelle van Andel en Joost Röselaers
Organist: Jan Pieter Lanooy
M.m.v. Erik Jurgens, Jet van Koppen, Mark van Praagh, Alinda Stok
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl en
via www.kerkdienstgemist.nl

Opening van de dienst
Orgelspel
Luiden van de klokken, welkom en korte mededelingen
Aansteken van de kaars en stilte
De gemeente gaat staan
Lichtlied: 601, Licht dat ons aanstoot in de morgen

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.
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

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.

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
Over de doop. Over het water. Inschenken doopwater
Kinderen mogen naar voren komen
Lied: Kind wij dragen jou op handen, 1 en 2. (Melodie op volgende blz.)
1 Kind, wij dragen je op handen
naar het water van de bron,
want jouw leven mag niet stranden,
niet vergaan in het waarom.
Refrein:

2 Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen,
is jouw eenzaamheid doorbroken,
ben je hier niet meer alleen.
Refrein:

Tekst: Hanna Lam; Melodie: Erik Visser

Refrein:

Doop van Theo Ferdinand Herter
Lied: Kind, wij dragen jou op handen, 3 en 4
3 Water, water, laat het stromen,
teken en herinnering,
van een eeuwig heimwee dromen,
van een altijd nieuw begin.
Refrein:

4 Opgenomen en verbonden met de
naam die vrede is,
Gaat jouw leven niet ten onder en
het wordt niet uitgewist.
Refrein:

Kinderen gaan naar hun eigen ruimte, we zingen:
Wie gaat er mee, wie gaat er mee?
Dwars door woestijnen heen en recht door zee,
waar geen velden en geen wegen zijn,
naar een leven in de gloria, victoria!

Gedicht : Dat ene woord, Ole Peter Arnulf Øverland
Lezing: Johannes 1: 1-5
Overdenking
Improvisatie op het orgel
Aquarellen door Mark van Praagh, geïnspireerd door zeven kernwoorden
uit Johannes 1
Gedicht: Alinda Stok
Improvisatie op het orgel
Voorbeden
Stil gebed, afgesloten met Onze Broze Aarde (Antjie Krog)
Onze Broze Aarde die zich onder het universum uitstrekt,
laat Uw Bestaan ons heilig worden,
laat ons U zien als een koninkrijk,
laat ons goed voor U zorgen,
voor Uw oppervlak
als ook voor Uw diepten.
U geeft ons elke dag
ons dagelijks licht, getemperd water, fotosynthese en brood
maar onze vervuiling kunt U niet vergeven,
ook niet hoe we elkaar mishandelen en vernietigen;
leid ons in de verzoeking om U boven alles lief te hebben
U te verlossen van alle etterende ontering.
Want U behoort dit punt in het heelal
en zijn kracht, zijn overvloed en zijn heerlijk evenwicht tot
in de oneindigheid.
O vergeef ons onze schulden
en wees ons genadig.
Amen

Mededelingen en collecten

De bloemen in deze dienst gaan naar de doopouders en de heer J.A. Schutte
Collectethema: Zieken

Eerste collecte: de Kruispost
In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische
en psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg
geen hulp kunnen vinden.
Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier
wordt hulp gegeven die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk, indien nodig aangevuld door maatschappelijk werk.
Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370 t.n.v. Stichting Vrienden van Kruispost
Tweede collecte: onze gemeente
In het bijzonder voor het in stand houden van de kerkdiensten en voor ons
kerkgebouw is uw bijdrage onmisbaar.
Rekening: NL 51 INGB 0008 3745 67 t.n.v. St. Vrijzinnig Centrum Vrijburg,
o.v.v. 1720
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 internetapplicatie 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
De gemeente gaat staan
Slotlied: 513, God heeft het eerste woord

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
Gedicht: In die dagen, Huub Oosterhuis
Uitzending en zegen
Orgelspel
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken

Mededelingen
Zondag 4 december kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds. Juup van Werkhoven.
Vanmiddag 12 uur in Vrijburg lunch en middag voor (oud) vrijwilligers.
Vanavond 17.15 uur Evening prayer with rev. Mpho Tutu van Furth.
Donderdag 15 december 12-14 uur Adventslunch. Opgeven bij bij bureau@vrijburg.nl of via tel. 020-7614277
=============================================================
De voorgangers van Vrijburg zijn, ds. Joost Röselaers, ds. Mpho Tutu van
Furth en ds. Rachelle van Andel.

Contactgegevens
ds. Joost Röselaers
Mobiel nummer: 06-55776713
jhroselaers@gmail.com
Mpho Tutu van Furth, via
pastor@vrijburg.nl

ds. Rachelle van Andel
rachellevanandel@vrijburg.nl

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

