
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 14 december  

voorganger:  ds Jessa van der Vaart  
organist:   Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Echofantasie in a 

. 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 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. 



.  openingslied  ‘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 tevoorschijn uit het licht, 
liefde, toon uw Aangezicht.  

        de gemeente gaat zitten 



. gebed 

. lied     

!  

2. Wij die nog mogen leven 
    van hoop en vrees vervuld, 
    aan machten prijsgegeven 
    aan meer dan eigen schuld, 
    wij die god weet hoe verder 
    tot hiertoe zijn gespaard, 
    dat wij toch nooit erkennen 
    het recht van vuur en zwaard. 

3. Dat wij toch niet vergeten 
    waartoe wij zijn gemaakt, 
    dat diep in ons geweten 
    opnieuw het licht ontwaakt,  
    dat in ons wordt herschapen 
    de geest die overleeft,  
    dat onze lieve aarde 
    nog kans op redding heeft.  



. eerste lezing   Jesaja 11, 1-10 

. lied     

!  

!  

2   Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
     dat lachen zullen wij die wenen, 
     dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
     dat dorst en honger zijn geleden. 
     Die onvruchtbaar bleef, zal vruchtbaar zijn, 
     die geen vader was, zal vader zijn; 
     mensen zullen and’re mensen zijn, 
     de bierkaai wordt een stad van vrede.  



3   Wie denken durft dat deze droom het houdt, 
     een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
     wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
     al komt de onderste steen boven: 
     die zal kreunen onder zorgen, 
     die zal vechten in ’t verborgen, 
     die zal waken tot de morgen dauwt.  
     Hij zal zijn ogen niet geloven.  

. overdenking 

. lied 

!  
2 Er zal geen verzengende hitte, 
   geen dorst en geen honger meer  
   zijn 
   want Hij zal ze weiden aan water 
   dat vloeit uit het hart der  
   woestijn. 
3 En Hij maakt de hoogte  
   begaanbaar 
   en Hij baant een weg door de zee, 
   van alle vier einden der aarde 
   brengt Hij zich een volk bijeen. 

4 
De hemel roept uit Halleluja, 
de aarde brengt leven tot stand, 
de bergen bezwijken van vreugde, 
de wereld wordt vaderland. 

5 
Ten dage der grote genade 
als God de gebeden beloont, 
dan zullen de volkeren weten 
dat Hij bij de mensen woont.  



. voorbeden, stilte, Onze Vader 

.   collecten, thema:  Stad en de naaste 

.   eerste collecte; Inloophuis Makom voor dak- en thuislozen   
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd en 
er bestaat een door Vrijburgers verzorgde tweedehands kledingservice. 
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep 
Amsterdam o.v.v. Makom 

.   tweede collecte; gemeente 

.   attentie en informatie 

.   de bloemen worden gebracht naar, mevr. L Groeneveld, Amstelveen 

.   muziek tijdens de collecten; Bernardo Pasquini. Pastorale 

. slotlied    

!  



2   Vat moed, bedroefde harten, 
de Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in 't woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 

3   Hoort toe, gij zwaarbeproefden, 
uw Koning is niet ver! 
Voor wie in 't duister toefden, 
rijst nu de morgenster. 
De Heer geeft in de nood 
zijn wonderbare bijstand; 
Hij slaat de laatste vijand, 
Hij overwint de dood. 

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

. orgelspel  Johann Sebastian Bach. Pastorella IV 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 

Mededelingen:  

Zondag  
21 december  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, Mevr. ds. C. Jacobs 

Donderdag 
18 december. Adventslunch, van 12.00 uur tot 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 
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.


