
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 20 december 2015,   vierde advent 

voorganger: H.Brautigam 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck,  “Allein mein  Gott in der Höh sei        
Ehr”. 

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars  

. 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 zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

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



.  introïtus  
    gezang 66, vers 1,2. 

!  
.   2   Om wat God heeft gedaan 
     zal elk geslacht voortaan 
     alom mij zalig spreken: 
     o groot geheimenis 
     dat mij geschonken is. 
     Zijn almacht is gebleken. 

                                                              . de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. lied        tekst;W. Barnard, den Besten 
Psalm 62, vers: 1,3 en 7    mel; Geneve, 1542 

!  

3.  Mijn haters sloten zich aaneen  
met velen tegen mij alleen, –  
hoe zou mijn val hun hart 
verheugen!  
Ze zijn vol valsheid en verraad,  
zij spreken heil, maar denken haat,  
hun lust en leven is de leugen. 

 7.  God stelde eens voor al zijn 
woord, 
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord,  
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft.  
Maar ook dat Gij genadig zijt,  
o Here, die uw volk bevrijdt  
en elk vergeldt wat hij betracht 
heeft. 

. lezing, Rom. 8, 35 t/m 39 



. lied  
Gezang 381, 1,2,4,5 

!  
2. Zodra ons oog het licht ontmoet 
    en ons gebed de Heer begroet, 
    weten wij zijn barmhartigheid 
    over ons leven nieuw gespreid. 

4.  Wij mogen leven door zijn kracht 
     de taak door Hem ons toegedacht 
     volbrengend als een heerlijk blijk 
     van Christus’komend koninkrijk. 

5.  O Heer, die ons uw liefde geeft 
      waardoor ’t geloof dit uitzicht heeft, 
      sta Gij ons bij en help ons dan 
      meer dan ons lied U vragen kan. 

. 2de lezing  



Psalm 62 (uit ‘150 Psalmen vrij’, Huub Oosterhuis) 

Wees stil, mijn zieltje, wees bij God. 
Zet je niet schrap, laat hem,  
de Rots, hij komt  
op zachte voeten, en luistert. 

Ik ben een wankelende muur 
die je makkelijk omduwt, 
een mens die je zo vermoordt. 

Wees bij God, mijn ziel, 
bij hem is rust en bezinning. 
De Rots, hij komt 
met zachte handen, om te troosten. 

Jachtig en ijl 
is onze generatie –  
Pluizen die niets wegen 
waaien hoog op, zijn weg. 

Wees stil, wees bij God. 
Niet vergelden, niet oordelen 
zal hij, hij komt luisteren 
hij wil begrijpen. 

Vriendschap. 



. lied          tekst: den Besten 
          mel: Geneve, 1551 
Psalm 63, 1, 2 

!  

2.   Eens zag ik in uw tempelhof  
U in uw glorie hoogverheven,  
wiens gunst mij meer is dan het 
leven,  
mijn lippen stamelden uw lof.  
Mijn leven lang wil ik U prijzen,  

uw naam aanbidden, want Gij 
voedt 
mij met uw kracht, Gij schenkt mij 
moed.  
O Heer, ik wil U dank bewijzen. 



. overdenking 

. orgelspel,  Johann Ludwig Krebs, ‘Von Gott will ich nicht lassen’ 

. voorbeden, stilte, OnzeVader 

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. 

.   collecten, thema.  Stad en de naaste 

.   eerste collecte: VluchtelingenWerk  Amstel tot Zaan  
    Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en                
vluchtelingen in de hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige                     
asielprocedure en helpt vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw                
bestaan. Bij het vinden van huisvesting, het leren van Nederlands, het             
(bij)scholen, het opdoen van contacten en het vinden van werk. 
     Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93  t.n.v. Stichting                                   
VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan 

. tweede collecte: diaconie 

. orgelspel tijdens de collecten, Girolamo Frescobaldi, Capriccio Pastorale 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar fam.Urban. Amsterdam-west 



. slotlied  

Gezang 25, 1,3,5,9 

!  

3.   Hij komt met vrede; en geen rampen 
      geen oorlog en geen bitterheid 
      zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 
      geen laarzen die in het duister stampen. 

5.  Er is een Zoon voor ons gegeven, 
     de Zoon van God die Koning is, 
     die ’t licht is in de duisternis, 
     de weg, de waarheid en het leven 

9.  En alle, alle mensen samen, 
     die zullen voor zijn aangezicht 
     staan zingen in het grote licht. 
     En Hij kent allen bij hun namen. 

uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

. orgelspel, Bernardo Pasquini, Pastorale 



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

. Mededelingen:  

Donderdag 24 december, Kerstavond in Vrijburg om  22.00  uur.  
Voorganger, ds.Jessa van der Vaart met medewerking van de cantorij. 

Vrijdag ochtend, 25 december, Kerstochtend en kerstspel om 10.30 uur. 

Zondag 27 december , kerkdienst om 10.30 uur in Vrijburg. 
Voorganger, drs.C.Sieverink. 

Dinsdag 22 december, om 19.45 uur, Mindfulness 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd 
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. 
Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid  
zijn onze uitgangspunten Deze staan als vanzelfsprekend aan de basis van al 
onze activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, gesprekskringen, onderlinge 
hulp en steun, reizen en uitjes. 
Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke 
geloofsontwikkeling.  Ook jongeren hebben hun eigen plaats van 
ontmoeting, eigen programma’s en een vrije inloop in de kelderruimte. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienstgemist.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. 

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. 

http://www.kerkdienst

