Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
Doop en belijdenis
thema: verstaan en geroepen zijn
Het verstaan van onszelf is iets van een andere categorie. Het is
een moment van openbaring. Het wordt ons gegeven in een
ervaring waarin wij onszelf te boven gaan en gaan zien waartoe
ons leven is, wat de bestemming ervan is. Op het moment dat wij
dat gaan zien, krijgt ons bestaan in onze eigen beleving pas
werkelijk kwaliteit van leven.
uit Goddeeltje Geest, Foeke Knoppers

1e zondag van de advent 29 november 2015
voorganger:
lector:
organist/pianist
koor

ds. Joep de Valk
Oege Goslings
Erik Visser
Vrijburgcantorij olv Tristan Knelage
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binnenkomst en voorbereiding
orgelspel Bernardo Pasquini, Pastorale in G
luiden van de klokken
aansteken van de kaars en stilte
als mogelijk staan
Lichtlied doe je licht aan

!
votum en groet
voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige.
gemeente:
Die liefde is en grond van ons bestaan.
voorganger: Die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst.
gemeente:
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.
voorganger: Vrede zij u.
gemeente:
De wereld zij vrede
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wij gaan zitten
openingslied 828 Al wat een mens te kennen zoekt
1e couplet cantorij, verdere coupletten door allen

!

Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.
Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
inleiding
inkeer in stilte en gebed
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lied

!
2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen

lezing en overdenking
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verhaal uit de bijbel Markus hst 1, vs 4-6 en 9-13
Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen
opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van
zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe
en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun
zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een
leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan
om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water
omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op
zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde
zoon, in jou vind ik vreugde.’ Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn
in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef
werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen
zorgden voor hem.
lied 827 Mensen, wij zijn geroepen om te leven
1e couplet cantorij, verdere coupletten door allen

!
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God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.
Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.
Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
waarin wij samen hoopvol willen geloven
roepend van recht en vrede overal!
.overdenking
. zang

gemeenschap en wereld
doop en belijdenis
. inleiding
. doopvragen, belofte en doop
. persoonlijke getuigenissen
. bevestiging
allen gaan staan
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antwoordlied 978, 4 door allen

!

voorbeden afgewisseld met “Heer, ontferm U”
gezamenlijk gesproken 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 het kwade
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
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gezongen Notre Père door het koor
collecten, thema Thema Zieken
. eerste collecte, Kinderhospice Het Lindenhofje
Het Lindenhofje is een huis in A’dam centrum (vallend onder de
Goodwillcentra Amsterdam en onderdeel van het Leger des Heils) waar
ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 19 jaar tijdelijk kunnen
logeren en waar ook de ouder(s) en andere gezinsleden kunnen verblijven als
zij dat graag willen. Er is plaats voor 10 kinderen en er zijn twee extra
plaatsen voor opname in een crisissituatie. Afhankelijk van de zorgbehoefte
kan een verblijf variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Het
Kinderhospice wil een zo gewoon mogelijk huis zijn waar daarnaast 24 uur
per dag professionele verpleegkundige zorg wordt geboden en waar
bovendien oog is voor de emotionele begeleiding van het kind, de ouders en
andere gezinsleden.
Rekening:NL 29 RABO 0157 4661 32 t.n.v..Stichting Leger des Heils,
Amsterdam o.v.v. “ het Lindenhofje
. tweede collecte: gemeente
. orgelspel tijdens de collecten, Domenico scarlatti, Pastorale in D

mededelingen en open tijd
De bloemen uit deze kerkdienst zijn voor Pieter Staverman en Oege Goslings
Wij gaan staan

afsluiting en zegen
. orgelspel, Domenico Zipoli, Pastorale in C
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slotlied

!
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?
afscheid en zegen
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.
. orgelspel, Domenico Zipoli, Pastorale in C
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Gelegenheid tot feliciteren van de dopeling en nieuwe leden
***********************************************************
mededelingen:
Zondag 6 december 2e Advent, 2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds. Jessa van der Vaart
Dinsdag 8 december 19.45 uur, Mindfulness door ds. J.de Valk en mw. A.
van der Veen
Dinsdag 15 december, om 15.00 uur en om 20.15 uur, speelt Cabaal
“De bende van de Donckerpoort” Van tevoren opgeven bij Dhr. H.
Brautigam, mail: h.c.a.brauticham@chello.nl tel: 020-7709919
(er kunnen maar 20 mensen per voorstelling komen).

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap,gevormd door
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid,
verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn
belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen,
gemeenteavonden en overige activiteiten.
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze
volgen via www.kerkdienstgemist.nl/vrijburg.
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt
onze digitale 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.
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