
Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 
!!

Thema: ‘Hier ben ik’ 
!

!  

De Aankondiging, Florence, Fra Angelico ca. 1440 
!
zondag  8 december 2013 
tweede advent 
voorganger: ds. Joep de Valk 
organist: Erik Visser 
cello en viool: Adriaan en Fabius Beelaerts van Blokland 



Orde van de dienst !
. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Toccata in C !
. 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 de Eeuwige, 
 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. !!



.   lied: De vreugde voert ons naar dit huis (melodie van gezang 447) 

!  !
1.  De vreugde voert ons naar dit huis 
     waar ’t woord aan ons geschiedt 
     God roept zijn naam over ons uit 
      en wekt in ons het lied. !
2.  Dit huis van hout en steen, dat lang 
     de stormen heeft doorstaan, 
     waar nog de wolk gebeden hangt 
     van wie zijn voor gegaan. !
3.   Dit huis dat alle sporen draagt 
      van wie maar mensen zijn, 
      de pijler die het alles schraagt, 
      wil Jij die voor ons zijn? !!

4.   Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar 
      de hemel open gaat, 
      waar Jij ons met Jouw eng’len 
troost, 
      waar Jij Je vinden laat.       !
6.   Vervul ons met een nieuw verstaan 
      van ’t Woord, waarin Jij spreekt, 
      en reik ons zelf als leeftocht aan 
      het brood, dat Jij ons breekt. !
7.   Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
      maar blijven zal de kracht 
      die wie hier schuilen verder leidt 
      tot alles in volbracht.  

(tekst Sytze deVries) !
de gemeente gaat zitten !

. inleiding !

. stilte !



. inkeer !

. lied Gij die aangeroepen wordt 
 tekst: Jaap Zijlstra, muziek: Erik Visser, Jeanette van Wingerden !!!

!  !!!
2    Gij die uitgeschreven staat 
      in de held’re taal der sterren, 
      hoogtij, lichtende van verre – 
      Morgenster, treedt uit uw baan 
      en kom in ons midden staan. !
3 Gij die uitgesproken zijt  
 de Geliefde, Woord van leven  
 in der minne ons gegeven,  
 Naam, die oplicht in de nacht,  
 kom en klink in volle pracht. 
    

!
4   Gij die opgetekend staat 
 in de heilige schrifturen 
 die der eeuwen loop verduren, 
 uw gelofte is ons lied, 
 onze mond uw taalgebied. 
  
5 Gij die ons zijt toegezegd: 
 God met ons en Mens van vrede, 
 deel U aan de wereld mede, 
 kom te voorschijn uit het licht, 
 liefde, toon uw aangezicht. !!!!



!
. lezing Lukas 1, 26-38 
Hier ben ik. Mij geschiede naar uw woord. !!
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in 
Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, 
een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. !
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de 
Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich 
af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees 
niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. !
Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus 
noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden 
genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot 
in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn 
koningschap zal geen einde komen.’  !
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit 
gemeenschap met een man gehad.’  !
De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van 
de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat 
geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 
Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar 
hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde 
maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ !
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt 
gezegd.’  !!!!!!!



.   lied  

!  !

!  
!
. overdenking !



. Muziek, Hengeveld, Pianotrio (viool, cello, piano) !

. delen van brood en wijn - inleiding !

. voorbeden, afgewisseld met 

!  !
. meditatieve stilte !
. lied Iona 40 Wil je opstaan en mij volgen 

!  !
     Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? !
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 



Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? !
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. !!
. attentie en informatie !!
.   collecten Thema Stad en de naaste !
.   eerste collecte, Inloophuis Makom     
Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen 
een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er 
is ook gelegenheid om te douchen en er is een kledingruil mogelijk. Daarbij 
biedt Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid 
te (re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week worden 
deelgenomen aan de Kunstsuite. 
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd en 
er bestaat een door Vrijburgers verzorgde tweedehands kledingservice.                                                                                                                
Giro: 80.81 t.n.v. Stichting De Regenboog, o.v.v. Inloophuis Makom.     !
.   tweede collecte, diaconie !
.   orgelspel tijdens de collecten  !
.  verantwoording en nodiging !
. tafelgebed en ronddelen. 
    Orgelspel tijdens ronddelen, Johann Sebastian Bach !
. gezamenlijk Onze Vader !!!



. slotlied  Licht 23 Jij bent mijn steun 

!  !
Jij wijst de weg die ik zal gaan,  
je leidt me ’t doolhof uit. 
Ik bouw op jou mijn leven lang,  
de basis voor elk besluit. !
En door die steun voel ik me sterk  
en kan ik het leven aan. 
De kracht die je bracht vervult mijn hart  
dat altijd blijft openstaan. !
. afscheid en zegen !
. laatste couplet van het slotlied nog eens 
En door die steun voel ik me sterk  
en kan ik het leven aan. 
De kracht die je bracht vervult mijn hart  
dat altijd blijft openstaan. !!
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. H.C.van Schaik, Amsterdam-centrum 
Mevr. N.van Drumpt, Amsterdam- rivierenbuurt 



. Mededelingen:  !
Zondag 15 december 2013  3de advent, Vrijburgmiddag om 16.00 uur.  
Voorganger, ds. Ytje Poppiinga en Martine Meyer !
Zaterdag 14 december om 20.00 uur concert.Hommage aan Jan Wolff met 
Borislav Çiçovaçi !
Donderdag 19 december, adventslunch om 12.00-14.00 uur. 
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. !!


