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Orde van de dienst
. orgelspel
. 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 – We zingen lied 286:
Waar de mensen dwalen in het donker
tekst, Willis, vert, Wessel
mel, Shephard

!

2 Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

3 Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.
. de gemeente gaat zitten
. gebed
. We zingen lied 928: Hoe ik ook ben

tekst, Stufkens
mel, F.de Vries

!

2 Hoe ik ook ben
verloren geraakt,
nog draagt mij een engel.

3 Hoe ik ook ben
geworden tot niets,
nog ziet mij die Ene.

. 1e lezing: Evangelie volgens Marcus 5: 1-20
. 2de lezing: Evangelie volgens Lucas 17: 11-19

. lied – We zingen lied 534: Hij die de blinden weer liet zien
tekst, H.Jongerius
mel, E. Miller

!

2 Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
3 Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
4 Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
. overdenking
. orgelspel

. voorbeden, stilte, OnzeVader
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 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. De accommodatie Marnixstraat 248, onder de parkeergarage. Iedere
avond kunnen er 40 mensen terecht. Daarnaast zijn er 5 crisisplaatsen.
Tijdens de koude opvang is er plaats voor 50 mensen. Koudeopvang geldt
wanneer het enige dagen vriest.
Uit vooral praktische overwegingen is het geboden comfort van de opvang
laag: koffie, thee, een eenvoudige maaltijd ( brood en soep ) en ontbijt,
matras ( geen dekens, geen kussens, geen douches).Ook is eventueel schone
kleding verkrijgbaar.
Rekening: NL 32 INGB 0001 3205 98. t.n.v. Stoelenproject Amsterdam
. tweede collecte, gemeente
. orgelspel tijdens de collecten
. mededelingen en open tijd
. de bloemen worden gebracht naar fam. van der Meulen, Amsterdam

. slotlied: We zingen lied 422: Laat de woorden
tekst, A.Jonges
mel, W.Vogel

!

2 Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3 Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.

. Mededelingen:
Zondag 3 januari 2016, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger; ds. F. Fockema Andreae
Na de dienst is er een nieuwjaars receptie in de Moddermanzaal.

Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.
Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid
zijn onze uitgangspunten Deze staan als vanzelfsprekend aan de basis van al
onze activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, gesprekskringen, onderlinge
hulp en steun, reizen en uitjes.
Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke
geloofsontwikkeling. Ook jongeren hebben hun eigen plaats van
ontmoeting, eigen programma’s en een vrije inloop in de kelderruimte.
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze
volgen via www.kerkdienstgemist.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.

