Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 28 december 2014

voorganger: ds. Roos
organist: Erik Visser

Orde van de dienst
. orgelspel, Georg Böhm, Preludium, fuga en postludium 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.

. introïtus (lied) NLB 180 De Heer gaat naar het buitenland.
tekst; A.v. Wijngaarden
mel: W.Blonk

!

. de gemeente gaat zitten
. gebed
. lied NLB 836 O Heer die onze vader zijt

!

tekst J.G.Whittier
mel: C. Hubert

4 Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust, en maak ons innerlijk bewust
Hoe schoon uw vrede is, hoe schoon uw vrede is.
. lezing genesis 50: 22-26
. lied NLB 513, God heeft het eerste woord.

!

. 2de lezing ; openbaring, 21: 1-6

tekst: Jan Wit
mel: G.Kremer

. lied Licht

. overdenking
. orgelspel
. voorbeden, stilte, OnzeVader
. collecten, thema Stad en de naaste
. eerste collecte: Stoelenproject
Het Stoelenproject heeft als doelstelling het aanbieden van een
laagdrempelige opvang voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn in
Amsterdam. De opvang op het Stoelenproject loopt van 15 september tot en
met 30 april, en geldt alleen voor avonden en nachten. Rekening: NL 32
INGB 0001 3205 98. t.n.v. Stoelenproject Amsterdam
. tweede collecte, gemeente

. orgelspel tijdens de collecten Johann Sebastian Bach ‘Das alte
Jahrsvergangen ist’
. attentie, informatie en bloemen
. de bloemen worden gebracht naar
Mevr. E.Boom. Amsterdam buitenveldert.

!

. slotlied NBL 733, vrienden die zijn overleden. tekst W.Barnard
mel: W. Vogel.

2. Laat ze niet tot niets bevriezen
in de ijskou van voorbij,
laat hun namen nieuw
geschieden aan uw overzij.
3. Allen die zo, zonder adem

biddende zijn voor gegaan,
bind ze samen in het amen
van uw vaste naam.

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met:

!

ied NLB 425, Vervuld van uw zegen

tekst R.Zuiderveld,
volksmelodie uit Wales.

. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Fantasie in F
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
. Mededelingen:
Zondag 4 januari 2015, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds.T.R.Barnard.
Na afloop is er een nieuwjaarsreceptie in de Moddermanzaal (boven). Ook
moeten wij helaas afscheid nemen van Sarah Gantzert.

Onze 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:……………………………………………………

