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Orde van de dienst
. orgelspel Dietrich Buxtehude, Preludium 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.

. openingslied

!

2
Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

de gemeente gaat zitten
. gebed

3
Laat uw heilge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuwge nacht ontvloden,
voordat wij tenondergaan,
op te staan.

. lied

!

2
Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm U, Heer.
7
Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm U, Heer.
. inleiding op de schriftlezingen

3
Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o Herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm U, Heer.

. eerste lezing

Jesaja 42, 1-9

. lied

!

2 Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods

5 Blinden herkennen de hand
dovemansoren verstaan hem
zalig de man die gelooft
zalig de boom aan de bron.

3 Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.

6 Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.

4 Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.

7 Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

. tweede lezing

Mattheus 3, 1-17

. lied “Omdat hij niet ver wou zijn’’

!
2 Overal nabij is Hij
menslijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

tekst H.Oosterhuis
melodie, Erik Visser

3 God van God en licht van licht
aller dingen hoeder
heeft een menselijk gezicht
aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
4 Wilt daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Weest elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
5 Weest verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

. overdenking

!
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
3. Van u is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

. 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 Europa en de wereld

. eerste collecte ; Amigos de San Juan de Flores
Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het
dorpje San Juan de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door
middel van kleinschalige en concrete projecten. Deze projecten worden met
relatief eenvoudige en weinig middelen gerealiseerd. Daarbij ligt de focus op
onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de bewoners hierdoor in staat
worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.
Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare
school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast
worden er naaicursussen voor vrouwen georganiseerd en worden er microkredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten van een
bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een bedrijfje
op zetten en daarmee de inkomsten verhogen. Bijkomend voordeel van deze
manier van werken is dat er snel resultaat kan worden geboekt en dat de
dorpsbewoners in San Juan zien dat er vooruitgang wordt geboekt en dat
geeft vertrouwen in de toekomst.
Rekening ING : 45.47.502
. tweede collecte: diaconie
. muziek tijdens de collecten; Johann Jacob Froberger, Ricerare in C

. mededelingen en open tijd
. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. J.P.S. Offerhaus-Stoop.
. slotlied

!

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.

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

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.

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

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel Heinrich Scheidemann, Canzona in F

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken in de
Moddermanzaal. Daar zal de fototentoonstelling met werk van Wim Noorlander geopend worden.
********************************************************
. Mededelingen:
Zondag 17 januari, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds. E.van de Kaay
Donderdag 21 januari is om 12.30 uur, de maandelijkse lunch van de diaconie.
Dinsdag 26 januari, van 19.45 tot 21.00 uur wordt er Mindfulness geoefend
in de van Hillekamer. (o.l.v. Joep de Valk en Annemieke van der Veen.)

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze
volgen via kerkdienstgemist.nl
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.
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.

