Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 30 november 2014
eerste advent

voorganger: ds. L.Baars
organist: Erik Visser

Orde van de dienst
. orgelspel , Giuseppe Aldrovandini, Pastorale 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.
Gemeente gaat zitten

. lied bij het aansteken van de Eerste Advents kaars
‘Gij die aangeroepen wordt’ vers 1 en 2

!
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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.

. gebed
. lied van bovenstaande lied vers 3 en 4
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.

. lezing Jesaja 64: 8-11
. lied 1010 vers 1 en 2 ‘Geef vrede Heer, geef vrede’

!
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Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
. 2de lezing Lucas 21:25-36

. lied 433 vers 1,3, en 5

‘Kom tot ons, de wereld wacht’

!

3. Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

5.

Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

. lezing uit het evangelie van Thomas logion 18
De discipelen zeiden tot Jezus:
Zeg ons hoe het einde zal zijn.
Jezus zei:
Hebt gij daarom dan het begin ontsluierd
om naar het einde te zoeken?
Want daar waar het begin is
daar zal het einde zijn.
Zalig hij die in het begin zal staan
en hij zal het einde kennen
en hij zal de dood niet smaken.
. overdenking

. orgelspel ,Johann Kaspar Ferdinand Fischer, Preludium in F
. collecten en mededelingen
De bloemen zijn bestemd voor Mevr.B. van den Berg, Amsterdam-zuid.
Thema Zieken
. eerste collecte; Aids Fonds. Het Aids Fonds is er voor iedereen die met
hiv. en aids te maken heeft in Nederland en daarbuiten.
Rekening: NL 37 INGB 0000 008 957
. tweede collecte; gemeente
. orgelspel tijdens de collecten, Johann Kaspar Ferdinand Fischer. Toccata
in Bes
. vieren van de maaltijd
. lied 387 alle verzen ‘Als wij weer het brood gaan breken’

mel:A.Eikelboom
tekst:W.v.d. Zee

!

2. Als wij van feestwijn drinken
die Gij, Heer, ons geeft:
leer ons dan om te gedenken
wie een lege beker heeft.

3. Als wij samen in de kring staan
om wat Gij ons geeft:
leer ons dan om vast te houden
wie geen hand in handen heeft.

4. Als wij weer de lofzang zingen
om wat Gij ons geeft:
leer ons dan voor hem te roepen
die geen stem meer over heeft.

5. Als wij zo de toekomst vieren
die Gij, Heer ons geeft:
leer ons dan vandaag te zorgen
voor wie zelf geen morgenheeft.

. nodiging
. we vormen een kring rondom de tafel
. tafel gebed
allen Als een vriend van mensen
mochten wij hem leren kennen
v.
Als een bondgenoot van wie uitgeteld zijn
als een bondgenot van wie moedeloos teneer zitten
als iemand die troost wie verdriet heeft
allen Als een vriend van mensen
mochten wij hem leren kennen
v.

Dankbaar gedenken wij hoe Jezus van Nazareth
in de nacht van de overlevering
brood en wij met ons deelde
Hij brak het brood en sprak
Neem en eet dit is mijn lichaam
Hij deelde de beker rond en sprak
Drink hier allen uit
want dit is het nieuwe verbond in mijn bloed
Hem gedenken wij
die het donker heeft weerstaan
en onze toekomst heeft bezegeld.
Laat de Geest die hem bezielde
ons verbinden tot een gemeente,
waar zijn liefde blijft geleefd,
waar de hoop wordt aangewakkerd
en het lied niet zwijgen kan.

. breken van het brood

. delen van het brood tijdens orgelspel , Domenico Zipoli, Elevatione
. dankgebed en het Onze Vader dat we samen bidden
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.
. slotlied ‘Zo Gods Geest’ Ierse zegenbede
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. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel , Girolamo Frescobaldi, Capriccio over or che noi rimena
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.

. Mededelingen:
Zondag 7 december 2014, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds. Joep de Valk. Tweede advent en doopdienst
(0-100 viering)
. Zaterdag 13 december begint om 10.00 uur de cursus (2x) over de
Weinachtshistorie van Heinrich Schütz. De cursus wordt gegeven door Erik
Visser. De volgende datum is; 11 april 2015.
De kosten voor twee keer bedragen € 15Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze
volgen via www.kerkdienst gemist.nl
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.

---------------------------------------------------------------------------!
Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op
de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via
devalk@vrijburg.nl
Naam………………………………………………………….
Adres ………………………………………............................
Postcode en Woonplaats………………………………………
E-mailadres:……………………………………………………

