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Thema:  Vrijheid
(Galaten 5)

voorganger:
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organist:
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zang: 
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orgelspel

welkom en mededelingen

lied 276: 1 en 3

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.

Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Staand

V. Onze hulp is in de naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Die trouw is tot in eeuwigheid
A. En het werk van Zijn/Haar hand niet loslaat.
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien voor ik was geboren.

V. Genade zij U van God, onze vader en
Jezus Christus, onze Heer
A. Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien voor ik was geboren.
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Antwoordlied
Tot U Heer is ons hart gericht
hier zijn wij open voor uw licht
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd
kom tot ons Eeuwige in de tijd. Amen

Zittend

Gebed

Lied 681 Veni Sancte Spiritus
tui amoris ignem accende
Veni Sancte Spiritus,
veni sancte spiritus.

Kom heilige Geest,
ontsteek de vlam van uw liefde
Kom Heilige Geest,
Kom Heilige Geest

Bijbellezing: Galaten 5: 13-18 en 22-25

Leven door de Geest
13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. 
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te 
bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet is 
vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar
wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door 
elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de 
Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat 
wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de 
Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen 
het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar 
wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen
aan de wet. 
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22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, 
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zacht-
moedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets 
tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen 
natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 
25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de 
richting volgen die de Geest ons wijst. 

Guds kärlek är som stranden och som gräset
(Gods liefde is als het strand en als het gras)

tekst Anders Frostenson,
muziek: Lars Ake Lundberg
film: Björn Edquist
zang: Hanneke Vos
gitaar: Ola Carlsson 
(Vanuit de Oxie Kyrkan in Malmö)

1. Guds kärlek är som stranden och som gräset
Är vind och vidd och ett oändligt hem.
Vi frihet fick att bo där, gå och komma
Att säga "ja" till Gud och säga "nej",
Guds kärlek är som stranden och som gräset
Är vind och vidd och ett oändligt hem.

1. Gods liefde is als het strand en als het gras
als wind en ruimte en ons oneindig huis.
Wij zijn vrij er in te wonen, gaan en komen
om ja tegen God te zeggen of zelfs nee.
Gods liefde is als het strand en als het gras
is wind en ruimte en een oneindig huis.

2. Vi vill den frihet där vi är oss själva
Den frihet vi kan göra något av,
Som ej är tomhet men en rymd för drömmar
En jord där träd och blommar kan slå rot. 
Guds kärlek är som stranden och som gräset
Är vind och vidd och ett oändligt hem.
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2. We willen de vrijheid hebben om onszelf te zijn
vrijheid om er  werkelijk iets mee te doen
geen leegte maar ruimte om te dromen
over een  aarde met bomen en bloemen in bloei
Gods liefde is als het strand en als het gras
is wind en ruimte, een oneindig huis.

3. Och ändå är det murar oss emellan
Och genom gallren ser vi på varann.
Vårt fängelse är byggd av rädslans stenar
Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag.
Guds kärlek är som stranden och som gräset
Är vind och vidd och ett oändligt hem.

3. Toch staan er muren tussen ons en anderen
vanachter tralies kijken wij elkaar aan.
Onze gevangenis is gebouwd van stenen van angst
ons gevangenispak is geweven uit ons eigen ik.
Gods liefde is als het strand en als het gras
is wind en ruimte en een oneindig huis.

4. O döm oss, Herre, frisäg oss i domen
I din förlåtelse vår frihet är.
Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar
Bland alla människor, folk och raser här.
Guds kärlek är som stranden och som gräset
Är vind och vidd och ett oändligt hem. 

4. Veroordeel ons niet Heer, maar bevrijd ons
onze vrijheid rust in uw vergeving
die zo ver reikt als Uw liefde
voor alle mensen, rassen en volken.
Gods liefde is als het strand en als het gras
is wind en ruimte, een oneindig huis.

Overdenking

Orgelmuziek
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Gebeden afgewisseld met

A. Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij hebt 
gezien voor ik was geboren.

Stilte

Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede gelijk in de hemel zo ook op aarde
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 boze
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen

Diaconie
Toelichting door de diaconie op de collectedoelen.
Aan het einde van de dienst wordt gecollecteerd 
voor kerk, diaconie, bloemenfonds en Table Mountain

Staande

Uitzending

Bevestigen wij ons geloof in een leven van liefde
Aanvaarden wij de verantwoordelijk voor onze 
geloofsgemeenschap, haar taak in de wereld en haar noden 
en gaan wij van hier naar ons huis en onze levensopdracht 
als gezegende mensen.
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Zegen 

De liefde van God onze Vader, 
de genade van Jezus Christus onze Heer 
en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. 
Amen

Slotlied

Lied 416
(Ga met God en Hij zal met je zijn)

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Zij zal met je zijn 
bij gevaar in bange tijden
over jou haar vleugels spreiden
Ga met God en Zij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
in zijn liefde jou bewaren
in de dood je leven sparen
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Zij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in haar naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij/Zij zal met je zijn.

Orgelspel
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Mocht u niet contant kunnen of willen bijdragen aan 
de collecte stellen wij het erg op prijs als u wél een 
bedrag wilt overmaken op de bankrekening van de 
diaconie of de gemeente. 

Diaconie: bankrekening NL 37 INGB 0004 3181 82 t.n.v. 
Remonstrantse Diaconie Doesburg
Gemeente: bankrekening NL 92 ABNA 053 88 36 911 
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Doesburg
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