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ds Jessa van der Vaart
Erik Visser

Orde van de dienst

!
. orgelspel Heinrich Scheidemann, Preambulum in g
!
. 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.

!
!

. openingslied

!

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
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4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht?
Al steeg ik op in 't hemels licht,
al daald' ik tot de doden af,
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen,
altijd en overal omringen.
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7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.
de gemeente gaat zitten

. gebed

!
. lied
!

!

4 Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.

!
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. inleiding op de schriftlezingen
!
. eerste lezing

Jesaja 49, 1-6

!
2 Zij zullen weer zingen van vreugde,
de angst en de nood zijn voorbij,
geen vijand marcheert door de straten,
de kinderen spelen weer vrij.
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3 De stok die hen sloeg is gebroken,
geen mens wordt vertrapt of verdrukt.
Zij krijgen weer tijd van leven,
er is een begin van geluk!
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4 Want er is een prins geboren,
met prachtige namen gekroond.
En Hij is de vorst van de vrede,
de God die bij mensen woont.
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5 Hij brengt het leven op aarde
terecht in zijn koninkrijk.
De mensen die gaan in het duister,
die worden de koning te rijk.
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. tweede lezing

!

Mattheus 4, 12-25

. lied

!

!

2 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
`k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen', Hij komt misschien vandaag
voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.
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overdenking

.

lied
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!
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2
Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

4
Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?

3
Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.

5
Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.
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voorbeden, stilte, Onze Vader

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, VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en
vluchtelingen in de hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige
asielprocedure en helpt vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw bestaan.
Bij het vinden van huisvesting, het leren van Nederlands, het (bij)scholen,
het opdoen van contacten en het vinden van werk.
Giro: 32.11.51 t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
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tweede collecte, gemeente
orgelspel tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, Sinfonia in G
attentie en informatie

!

. slotlied

2

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

!
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
!
. orgelspel Dietrich Buxtehude, Toccata in F
!
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
!
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:
Dhr. H.B.de Mare Amstelveen.
Dhr. en mevr. van den Berg-Oort Amsterdam-noord.

!
. Mededelingen:
!

Zondag 2 februari, 0-100 kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.
Voorganger, Dik Mook

!

Na de dienst op 2 februari is er een receptie ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van onze organist Erik Visser.

!

Op 9 februari wordt na de dienst de expositie geopend van foto’s en film
naar aanleiding van de reis die de jongerengroep van Vrijburg maakte naar
Cuba.
Op zondagmiddag 16 maart om 16.00 uur zal in het kader van de
Vrijburgmiddagen een Cuba- manifestatie plaats vinden met deskundigen en
beelden van de beruchte opera ’Reconstruktie’ uit 1969.

!

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
via de website onze nieuwsbrief aanvragen.
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.

