
Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 

zondag 18 december, 2016,  4e advent  

     !  

     Thema: laat je de deur op een kiertje?  

voorganger: ds Christiane Berkvens-Stevelinck 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel Johann Sebastian Bach, Pastorella l en ll 

. 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 lied 280: 1-4 De vreugde brengt ons naar dit huis 
           tekst: Sytze de Vries, 
            mel: Willem Vogel 

!  

2   Dit huis van hout en steen, dat 
lang  
de stormen heeft doorstaan,  
waar nog de wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan, 

3   dit huis, dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn,  
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 

. de gemeente gaat zitten 

. gebed 

.  inleidende woorden 

. lied 280:  3-7    De vreugde brengt ons naar dit huis 
(zie boven) 

4   Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar 
de hemel open gaat,  
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 

5   Onthul ons dan uw aangezicht,  
uw naam, die mét ons gaat  
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad. 



6   Vervul ons met een nieuw 
verstaan  
van ’t woord, waarin Gij spreekt  
en reik ons zelf als leeftocht aan  
het brood, dat Gij ons breekt 

7   Dit huis slijt mét ons aan de tijd,  
maar blijven zal de kracht  
die wie hier schuilen verder leidt  
tot alles is volbracht. 

.  lezing:  Johannes 10: 1 – 16  

.  lied 1001: De wijze woorden en het groot vertoon 
           tekst; Huub Oosterhuis, 
           mel:Bernard Huijbers 

!     



2   Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:  
dat lachen zullen zij die wenen,  
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,  
dat dorst en honger zijn verdwenen –  
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,  
die geen vader was, zal vader zijn;  
mensen zullen andere mensen zijn,  
de bierkaai wordt een stad van vrede. 

3   Wie denken durft, dat deze droom het houdt,  
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,  
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,  
al komt de onderste steen boven:  
die zal kreunen onder zorgen,  
die zal vechten in ’t verborgen,  
die zal waken tot de morgen dauwt –  
die zal zijn ogen niet geloven. 

.  overdenking 

. orgelspel, Domenico Zipoli, Canzon in d  

. voorbeden, stilte, OnzeVader 

.     collecten, thema Stad en de naaste 

.     eerste collecte; Stoelenproject     
Het Stoelenproject heeft als doelstelling het aanbieden van een 
laagdrempelige opvang voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn in 
Amsterdam.                                                                                     
Rekening: NL 32 INGB 0001 3205 98. t.n.v. Stoelenproject Amsterdam  

.   tweede collecte; diaconie 

. orgelspel tijdens de collecten Johann Sebastian Bach, Pastorella lll 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar mevr. C. Hondius. 



. slotlied: 442 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)  
                                                                                                                    tekst; Wilhelm Osterwald 
                                                                                                                    mel:  J.Crüger 

!  

2   Vervul, o Heiland, het 
verlangen,  
waarmee mijn hart uw komst 
verbeidt!  
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  

mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
Blijf in uw liefde mij bewaren,  
waar om mij heen de wereld 
woedt.  
O, mocht ik uwe troost ervaren:  
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

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



. orgelspel  Johann Sebastian Bach, Pastorella lV 

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

. Mededelingen 

Zaterdag 24 december, 2016 kerstavonddienst in Vrijburg om 22.00 uur.  
Voorganger, ds. Joep de Valk met medewerking van de cantorij o.l.v. Tristan 
Knelange. 

Zondag 25 december 2016, om 10.30 uur kerstochtend. 
Voorganger ds.Japke van Malde. Een 0-100 dienst, dus met kinderen die 
meedoen in een kerstspel. 

Maandag 26 december 2016, om 17.30 uur, kerstdiner in de kelder voor jong 
en oud. 
Opgeven bij het bureau (tel: 020- 6714277, e.mail, juggs@vrijburg.nl) 
uiterlijk woensdag 21 december. 

Zondag 8 januari 2017, om 10.30 uur. 
Voorganger ds, F.Kruyne. Na afloop, nieuwjaarsreceptie en veiling van 
werk van Lejo Duijvestein.  

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, activiteiten in de kelder voor jongeren, 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/vrijburg 
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. 

mailto:juggs@vrijburg.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/vrijburg


De voorgangers van Vrijburg zijn  ds. Joep de Valk (06 53391524) en 
ds. Japke van Malde (071-5142807) 
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt 
u hen bellen. 


