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Orde van de dienst 

. orgelspel 

. 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         tekst, J.v.d.Molen 
          mel. 1562 

!  

3.  Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.  
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,  
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,  
het recht de vrede met een kus begroet;  
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,  
het recht dat uit de hemel nederziet.  
De velden deelt Hij van zijn overvloed,  
de Here die ons zegent met zijn goed. 



4.  Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,  
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.  
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,  
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
                                                          
                    de gemeente gaat zitten 
. gebed 

. lied  518              tekst en mel; vert: Schulte Nordholt 

!  



5.  Voor Gij de wereld hebt gemaakt,  
heeft mij uw liefde aangeraakt,  
mijn sterke held, mijn Vader.  
Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit,  
Hij is mijn liefste, ik zijn bruid,  
ik treed Hem zingend nader.  
Hij de 
mijne,  
die het leven  
mij zal geven  
hoog daarboven,  
eeuwig zal mijn hart Hem loven 

. lezing  Jesaja 62 vers 1-5 

. lied 176         tekst Jan: de Wit 
           mel: J.Stobaüs  

!  



3   Zoals een maagd die wordt gevraagd  
is Sion opgetogen.  
Zoals een bruid haar man verblijdt  
zal zij de Heer verhogen.  
Haar land zal niet verlaten zijn,  
’t zal bruiloft in haar straten zijn  
en lente in haar hoven. 

. 2de lezing Johannes 2 vers:1-11 

. lied  526 

!  
3  In Kana was de gloed geweken,  
het vuur bedolven onder as;  
toen zei de vlam in ieders beker  
wie er de ware wijnstok was;  
laat het nu uit de kruiken stromen,  
de vreugde ga van mond tot mond,  
omdat Hij, in zijn uur gekomen,  
de aarde aan zijn zijde vond! 



. overdenking 

. lied 528        tekst H.Oosterhuis 
         mel; B.Huijbers 

!   

2.  Overal nabij is Hij  
menselijk allerwegen.  
Maar geen mens herkent Hem, Hij  
wordt gewoon verzwegen.  
refrein 

3. God van God en licht van licht,  
aller dingen hoeder,  
heeft een menselijk gezicht,  
aller mensen broeder.  
refrein 

4.  Wil daarom elkander doen  
alle goeds geduldig.  
Wees elkaar om zijnentwil  
niets dan liefde schuldig. 
refrein  

5.  Wees verheugd, van zorgen vrij:  
God die wij aanbidden  
is ons rakelings nabij,  
wonend in ons midden.  
refrein. 



. 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 Europa en de wereld 

.   eerste collecte ; Amigos de San Juan de Flores    
Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het 
dorpje San Juan de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door 
middel van kleinschalige en concrete projecten.Deze projecten worden met 
relatief eenvoudige en weinig middelen gerealiseerd. Daarbij ligt de focus op 
onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de bewoners hierdoor in staat 
worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.  
Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare 
school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast 
worden er naaicursussen voor vrouwen georganiseerd en worden er 
microkredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten 
van een bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een 
bedrijfje op zetten en daarmee de inkomsten verhogen. Bijkomend voordeel 
van deze manier van werken is dat er snel resultaat kan worden geboekt en 
dat de dorpsbewoners in San Juan zien dat er vooruitgang wordt geboekt en 
dat geeft vertrouwen in de toekomst.  
Rekening ING : 45.47.502 

. tweede collecte, diaconie 

. orgelspel tijdens de collecten 



. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar Mevr. N.M Peeterman-v.d.Graaf 

. slotlied 525      tekst M.Jacobse 
        mel. W.Vogel  

!  

2.   Maria sprak in bekommerdheid:  
‘Er is niet genoeg te drinken.’  
Maar Hij zei: ‘Nog is het niet mijn tijd.’  
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,  
en zal het ons zeker schenken. 

3.   En toen de maaltijd ten einde 
liep,  
zag Hij naar de lege vaten,  
en deed ze vullen door die Hij riep,  
en scheppen wat Hij te drinken 
schiep.  
Zij proefden: wijn was het water. 

4.   Wij mogen met Jezus gezeten 
zijn  
te Kana tussen de gasten.  
Een ander schenkt eerst de goede 
wijn 
en drinkt de mindere op het eind.  
Hier komt het beste het laatste  



5.   Wij zijn op het bruiloftsfeest genood  
met Jezus en met Maria.  
Hij draagt ons over de watervloed  
en laaft ons hart met zijn hartenbloed  
te Kana in Galilea. 

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

. orgelspel  

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

Zondag 24 januari  2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur, in het kader 
van Vrijburg laat voorgaan. Deze keer is het ds.Peter Nissen 
Mede voorganger, ds. Joep de Valk 

Donderdag 21 januari om 12.30 uur is er weer de maandelijkse lunch van de 
diaconie in de Moddermanzaal. 

Dinsdag 26 januari, om 19.45 uur-21.00 uur, in de van Hillekamer, Mindfulness, 
begeleid door ds.Joep de Valk en mw. Annemieke van der Veen. 

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. 

http://www.kerkdienst


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


