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Orde van de dienst
. orgelspel, Johann Sebastiaan Bach, Pastorale l en ll
. 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.

. openingslied

“Gij die aangeroepen wordt”

!
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.

4
Gij die opgetekend staat
in de heilige schrifturen
die der eeuwen loop verduren,
uw gelofte is ons lied,
onze mond uw taalgebied.

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.

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

“Zal er ooit een dag van vrede” (lied 462)

!

2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
3. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.
4. Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
. inleiding op de schriftlezing

.

lezing

Hosea 1, 1-2, 3

tot een nieuwe dag die lacht.
5. Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.
6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
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Het woord van JHWH
dat geschiedde aan Hosea,
zoon van Beëri,
in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia,
koningen van Juda
en in de dagen van Jerobeam,
de zoon van Joas,
koning van Israël.
Het begin van het spreken van JHWH door Hosea:
JHWH zei tot Hosea:
Ga heen,
neem je een vrouw van hoererij
en kinderen van hoererij
want hoererend hoereert het land,
weg van achter JHWH.
Toen ging hij en nam Gomer,
de dochter van Diblaïm.
Zij werd zwanger en baarde hem een zoon.
JHWH zei tot hem:
Roep zijn naam: Jizreël
Want nog even,
en ik zal de bloedschuld van Jizreël bezoeken aan Jehu’s huis
en het koningschap van het huis van Israël doen ophouden.
Op die dag zal het geschieden
dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jizreël.
Zij werd zwanger en baarde een dochter.
Hij zei tot hem:
Roep haar naam: Lo-Ruchama, (Geen ontferming)
want ik ga niet nóg eens door
mij over Jehu’s huis te ontfermen,
dat ik met draagkracht iets van hen zal verdragen.
Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen.
Ik zal hen bevrijden als JHWH, hun God.
Maar ik zal hen niet bevrijden
Met boog, zwaard en oorlogstuig,
met paarden en ruiters.
En zij speende Lo-Ruchama
en zij werd zwanger
en zij baarde een zoon.
Toen zei hij:

Roep zijn naam: Lo Ammi (Niet mijn volk),
want jullie zijn niet mijn volk
en ik, zal er niet meer voor jullie zijn.
2, 1 Maar het zal geschieden
dat het getal van de zonen van Israël
als het zand van de zee zal zijn
dat niet gemeten en niet geteld kan worden.
En het zal geschieden:
Dat op de plaats waar tot hen gezegd werd:
Niet-mijn-volk zijn jullie,
tot hen gezegd zal worden:
Zonen van de levende God!
2
Dan zullen zich verzamelen
de zonen van Juda tezamen met de zonen van Israël.
Zij zullen voor zich een hoofd aanstellen
En optrekken uit het land,
Want groot is de dag van Jizreël.
3
Zeg tot jullie broeders:
Ammi (Mijn volk)
En tot jullie zusters:
Ruchama (Ontferming).
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. lied

“Wat vrolijk over u geschreven staat”

2. Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort.
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond.
3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.
. overdenking

!

. lied

4. O liefde, dochter der genade,
hoe schoon zijn de deugden
die met u gaan op al uw paden,
een reidans van vreugden:
geduld en welgezindheid gaan
met eenvoud, wil tot vrede
en lust in recht en rede,
waarheid en trouw tesaam.

5. O liefde, gij neemt haat en
boosheid
en zelfzucht en schande
in ongeveinsde argeloosheid
de wapens uit handen.
Gij dekt de schulden toe. Gij zijt,
vol hoop het hoogste wagend,
gelovig alles dragend,
het leven toegewijd.

. voorbeden, stilte, 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 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, De Regenboog Groep
Dagelijks zet de Regenboog Groep zich in voor mensen met sociale
problemen, voor dak-en thuislozen en verslaafden en voor mensen met
psychiatrische klachten. De vrijwilligers bieden met ondersteuning van
professionals opvang, hulpverlening werkervaringsplaatsen en activiteiten.
Via sociale contacten voorkomt men eenzaamheid en isolement. Men stelt
mensen weer in staat zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan en actief
deel te nemen aan de maatschappij.
De Regenboog Groep is voor een belangrijk deel van haar inkomsten
afhankelijk van giften.
Donaties worden besteed aan maaltijdverstrekking in de inloophuizen, de
werving en begeleiding van buddy’s en maatjes en de preventieprojecten.
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep
Amsterdam

. tweede collecte: diaconie
. orgelspel, Johann Sebastian Bach, Pastorale lll
. mededelingen en open tijd
. de bloemen uit deze dienst zijn bestemd voor Evelien Boom.
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. slotlied

2
Maak ons volbrengers van dat
woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel, Johann Sebastian Bach, Pastorale lV
*************************************************************
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
. Mededelingen:
Zondag 13 december, 3e Advent, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds.Jessa van der Vaart.
Donderdag 17 december om 12.00-14.00 uur, Adventslunch in de kerkzaal.
Opgeven bij het bureau (020- 6714277, di,woe,do)
Dinsdag 8 december, om 19.45 uur, Mindfulness.
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.

