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Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
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zondag 22 december 2013
vierde advent
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voorganger: ds. Peter Kattenberg
organist: Erik Visser

!

Orde van de dienst

!
. orgelspel, Johann Sebastian Bach, Pastorale I en II
!
. luiden van de klokken
!
. stilte
!
. aansteken van de kaars
!
.
de gemeente gaat staan
!
. Lichtlied doe je licht aan

!

. votum
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

!

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

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

!

. introïtus , lied, “Licht dat ons aanstoot”

!
. de gemeente gaat zitten

!

. gebed
. lied :

!

!

2. Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

!
!
!
. lezing OT 1 sam. 1 : 9-28
!
!
!
!
!
!
!

4. Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

!

. lied: Omdat hij niet ver wou zijn.

!

!

!

!

tekst, Huub Oosterhuis,
melodie Erik Visser

!
. 2de lezing NT Lukas 1 :26-35
!
. lied

!

!

2 O kom, Gij wortel Isaï
verlos ons van de tirannie,
van aller gden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw,
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël

5 O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

!
!
!
!
!
. overdenking
!
. orgelspel Johann Sebastian Bach, Pastorale III
!

. voorbeden, stilte, OnzeVader

!
.
!

collecten, thema Stad en de naaste

. eerste collecte, Drugspastoraat Amsterdam
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te
behouden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale,
maatschappelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door
druggebruikers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via
inloopruimten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met
vrije inloop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost.
Bezoekwerk in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en
gevangenissen. Speciale aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het
drugspastoraat kunnen ook begrafenissen verzorgd worden voor hen die
geheel alleen zijn.
Giro: 36.66.845 ; t.n.v. Stichting Drugspastoraat Amsterdam.

!
. tweede collecte, diaconie
!
. orgelspel tijdens de collecten, Domenico Zipoli, Canzona
!
. attentie en informatie
!
. slotlied Gz 161
. Uit jouw hemel zonder grenzen.

!

tekst Huub Oosterhuis, melodie Jaap Geraedts

!

2. Als een kind ben jij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbij gaat in de bomen.

5. Als een woord ben jij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

!
!
!
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
!
. orgelspel Johann Sebastian Bach, Pastorale IV
!
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
!

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht/gegeven aan mensen die
door de kerkgangers worden genoemd.

!
!
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. Mededelingen:
Dinsdag 24 december om 22.00 uur kerstavond, o.l.v. ds Jessa van der Vaart.

!
Woensdag 25 december om 10.00 uur, kerstdienst met kinderen en cantorij.
!
Zondag 29 december kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.
Voorganger, ds.H. Frölich

!

Donderdag 2 januari om 20.00 uur, concert i.v.m. grachtenfestival. (zie
krantje Vrijburg).

!

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.

