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Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!!!!!
zondag  1 december 2013 
eerste advent. 
!!!!!!!!!!!!
voorganger: ds. Y.Poppinga 
organist: Erik Visser 



Orde van de dienst !
. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Toccata in d !
. luiden van de klokken !
. stilte !
. aansteken van de kaars en de adventskaars  
  
. 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 “Zo vriendelijk en veilig al het licht” 

!  !
2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
 waakt over mij en over al mijn gangen. 
 Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
 om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
 Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
 Ik moet in lief en leed naar U verlangen. !
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
 dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
 Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
 wil alle liefde aan uw mens besteden. 
 Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
 Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden 
                                           tekst: Huub Oosterhuis 



. de gemeente gaat zitten !

. gebed !

. Loflied  “Houd mij in leven, wees Gij mijn redding” !
   Wisselzang 

!  



!  !!!
.   verhaal voor de kinderen, en de koffer !
(De kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimte) !
.   orgelspel, Sperindio a Monte Carmelo 



. lezing  Jesaja 2: 1-5 !

.   lied  Het volk dat wandelt in het duister !

!  !!
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. !!
8 
Dan zal de aarde voor ons allen  
het land van melk en honing zijn, 
het Kind van God zal Koning zijn, 
nooit zal de troon van David vallen. !
9 
En alle, alle mensen samen, 
die zullen voor zijn aangezicht 
staan zingen in het grote licht. 
En Hij kent allen bij hun namen. !



. 2de lezing    Mattheus 24:32-44 !

. lied  “Als tussen licht en donker” 

!  !!
2 
Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld: 
Gij hebt het woord volbracht,  
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! !

3 
O hemellichaam, Jezus 
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in u te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan: 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan! !



!
. overdenking !
. orgelspel  Canzona la Mariana !
. 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 ,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. 
Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere distributiepunten 
verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande 
infrastructuren. 
Giro: 42.37.650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam. !
. tweede collecte, gemeente !
. orgelspel tijdens de collecten, Anon, Elevatione !
. attentie en informatie !!!!!



. slotlied “Zolang wij adem halen”`` 

!  !
2  Al is mijn stem gebroken, 
    mijn adem zonder kracht, 
    het lied op and’re lippen 
    draagt mij dan door de nacht. 
    Door ademnood bevangen 
    of in verdriet verstild: 
    het lied van jouw verlangen 
    heeft mij aan ’t licht getild. !
! !



3.  Het donker kan verbleken 
     door psalmen in de nacht. 
     De muren kunnen vallen:   
     zing dan uit alle macht, 
     God, laat het nooit ontbreken 
     aan hemelhoog gezang 
     waarvan de wijs ons tekent 
     dit lieve leven lang. !

4.  Ons lied wordt steeds gedragen 
     door vleugels van de hoop. 
     Het stijgt de angst teboven 
     om leven dat verloopt 
     Het zingt van vergezichten, 
     het ademt van jouw geest, 
     In ons gezang mag lichten 
     het komend bruiloftsfeest.  

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

. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Bergamasca !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. A.Brouwer-Mul en Mevr. M.J.Hamaker, Amsterdam-zuid !
. Mededelingen:  !
Zondag 8 december, tweede advent, kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  
Voorganger, ds.J. de Valk !
Zaterdag 14 december om 20.00 uur, concert. Een hommage aan Jan Wolff 
met Borislav Çiçovaçi. !
Donderdag 19 december van 12.00-14.00 uur, adventslunch. Opgeven bij het 
bureau,  tel: 020-6714277. !
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via http://kerken.streamit.eu. 
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.


