
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 21 december 2014 

!  aankondiging, Rembrandt 

voorganger: ds. C. Jacobs 
organist:      Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Girolamo Frescobaldi, Toccata in F 

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaarsen  

. de gemeente gaat staan 

. Lichtlied doe je licht aan 

!  
  
  
. votum 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan God, 
 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in het licht en ons roept tot dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

. groet  
 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. 



.  introïtus (lied)                       

 op de melodie van: ‘Door de nacht van strijd en zorgen’. 

Donker zijn soms mensendagen 
Als de onmacht hoop weerspreekt 
Nergens sporen van een teken 
Dat de ban van wanhoop breekt 

In de diepte het verlangen 
Om die stem weer te verstaan 
Aangeraakt, gewenkt te worden 
En opnieuw op weg te gaan 

Veel gezworven, druk en bezig 
Een vaag heimwee naar het licht 
Speuren naar het kleinste teken 
Van een droom, een vergezicht 
         de gemeente gaat zitten 

. gebed met na ieder bede  
  
LB 458,  vier keer, 

!  

Kwetsbare vlam, verdrijf met je lichten, de angsten van ons hart 



. lezing  

. lied  

!  

!  

. 2de lezing  Lucas 1: 26/38 

. lied, melodie, zie boven 

!  



. overdenking 

. orgelspel, Henry Purcell, Voluntary in G 

. gebeden 

besloten met Het Aramese Jezusgebed  

Bron van Zijn,  
die wij ontmoeten in onze ontroering  
over wat is,  
Wij geven U een naam  
opdat wij U een plaats kunnen geven  
in ons leven.  
Bundel uw licht in ons. 
maak het nuttig  
Vestig Uw rijk van eenheid nu,  
Uw enige verlangen handelt  
dan samen met het onze.  
Geef ons wat we elke dag nodig hebben  
aan brood en aan inzicht.  
Maak de koorden van fouten los  
die ons vastbinden aan het verleden,  
opdat wij ook anderen  
hun misstappen kunnen vergeven.  
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.  
Uit U wordt de barmhartige wil geboren,  
de levende kracht om te handelen 
en het lied dat alles optilt en kleurt 
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.  

. collecten, thema , Stad en de naaste 

.   eerste collecte,Voedselbank Amsterdam   
De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens 
die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Men 
functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze 
maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer verkocht wordt, 
worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants aangeboden. Niet 
altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om noodsituaties het hoofd 



te kunnen bieden en om te garanderen dat er ook voldoende producten met 
een lange houdbaarheidsdatum geleverd kunnen worden, moeten er soms 
aankopen gedaan worden. Geld hiervoor kunt u ook overmaken op: 
Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam 

. tweede collecte, diaconie 

. orgelspel tijdens de collecten, Domenico Zipoli, Canzona in d. 

. attentie,  informatie en bloemen 

.   de bloemen worden gebracht naar 
    Mevr. K van der Eerden, Amsterdam-zuid. 

. slotlied Zingen Lb 422, 1 t/m 3    tekst;  A.Jonges 
          mel: W.Vogel 
Laat de woorden die wij hoorden 

!  

2  Laat ons weten, nooit vergeten 
    hoe u tot ons spreekt:  
    sterker dan de machten 
    zijn de zwakke krachten 
    vuur dat U ontsteekt. 

3  Laat ons hopen, biddend hopen, 
    dat de liefde wint. 
    Wil geloof ons geven 
     dat door zo te leven 
     hier Gods rijk begint.  



. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

. orgelspel, Domenico Zipoli, Pastorale  

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

. Mededelingen:  

Woensdag 24 december, kerstavonddienst in Vrijburg om 22.00 uur.  
Voorganger, ds.Joep de Valk 

Donderdag 25 december, kerstmorgen, met een kerst-inspringspel om 10.30 
uur. 
Voorgangers, ds. Jessa van der Vaart en dhr. Dik Mook. 

Vrijdag 26 december, om 17.30 uur, tweede kerstdag, “Het Grote Kelder 
Kerst Diner”. Opgeven, uiterlijk 16 dec., dus dit is een reminder voor 
degenen die zich hebben opgegeven. 

Zondag 28 december kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur 
Voorganger, ds. M. Roos 

Zondag 4 januari 2015, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger, ds. T.R.Barnard. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienst gemist.nl 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  
onze nieuwsbrief aanvragen via deze website. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep. 

http://www.kerkdienst


De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06 53391524) en Dik Mook (06.44886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen. 

--------------------------------------------------------------------------- !  
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 
devalk@vrijburg.nl 

Naam…………………………………………………………. 

Adres ………………………………………............................ 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

E-mailadres:…………………………………………………… 

mailto:devalk@vrijburg.nl

