Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Thema:
rechtvaardigheid en liefde

zondag 27 november 2016
1e zondag van de advent
maaltijdviering
voorganger: ds. Joep de Valk
organist: Erik Visser
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. orgelspel,
heeft u gaven voor de Voedselbank? Graag in de mand bij de tafel
. luiden van de klokken,
. stilte, aansteken van de kaars
. de gemeente gaat staan
. Lichtlied doe je licht aan

!

. bemoediging
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige,
die liefde is en grond van ons bestaan.
die ons stelt in haar 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.
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. lied 452

Als tussen licht en donker

!

2 Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

3 O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!
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de gemeente gaat zitten
. inleiding
. stilte en inkeer
. lied

!
2.

Tijd van troosten, tijd van tranen,
tijd van mooi zijn, tijd van
schamen,
tijd van jagen nu of nooit,
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen, zin vergeten,
nergens blijven, niemand weten.
Tijd van kruipen, angst en spijt,
zee van tijd en eenzaamheid.

3. Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen,
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen.
Wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.
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. lezing Mattheus 24,32-44
. lied Tussentijds 134
!

!

Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort.
Dat niet vergeefs dit mensenwoord,
o God sinds mensenheugenis,
dat niet vergeefs dit lijden is.
Mochten wij zien dat Gij bevrijdt,
dat Gij geen god van doden zijt.
Breek door de blinde muur en kom.
Scheur toch de wolken weg en kom.
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. overdenking
. stilte, pianospel Felix Mendelssohn, Lied ohne Worte in A
. delen van brood en wijn - inleiding
. voorbeden, afgewisseld met Heer ontferm U
. stilte voor persoonlijk gebed
. mededelingen
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: mevr. A.van
Heuven.
. collecten, 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 Bernardo Pasquini, Pastorale in G
. uitnodiging
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. tafellied

!
3. Dit is het uur dat wij verstaan:
God vuurt ons met zijn Adem aan.
Wat Hem beweegt sinds het begin
blaast ons bestaan nieuw leven in.
7. Een oude droom, een nieuw
gezicht:
een wereld die wordt opgericht
en door een nieuwe wind geschoond
tot vrijplaats waar de liefde woont.

8. Dit is de dag dat groot en
klein
bezield van Geest en leven zijn,
De liefde wordt een lopend
vuur.
Dit is de dag, dit is het uur!

. tafelgebed
In deze kring mogen wij maaltijd vieren met die ene mens Jezus
In zijn liefde is onze gemeenschap geworteld en gegrond.
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Dankbaar gedenken wij hoe Jezus van Nazareth,
in de nacht waarin hij werd overgeleverd,
een brood nam, de dankzegging uitsprak,
het brak en ronddeelde,
en na de maaltijd de beker nam en ronddeelde
als teken van het nieuwe verbond:
Zo zeggen wij allen:
Het brood dat wij delen
is het teken van onze verbondenheid met Jezus Christus
De beker die wij rondgeven
is het teken van voorspoed en geluk,
dat God in zijn liefde ons schenkt.
Door dit brood en deze wijn
raken wij betrokken bij een wereld,
waarin geduld, aandacht en mededogen is,
waarin geen lichaam meer wordt gebroken,
waarin geen onschuldig bloed meer wordt vergoten.
Een wereld waarin God alles is in allen.
. delen van brood en wijn
. gezamenlijk Onze Vader
. slotlied Iona 40 Wil je opstaan en mij volgen
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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?
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. 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 Johann Ulrich Steigleder, Ricerar in C
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
Boven, in de Moddermanzaal wordt een expositie van Lejo Duijvestijn
geopend.
(Schilderijen en foto’s)
*************************************************************
. Mededelingen:
Zondag 4 december, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger, ds.L.Heuvelman
Maandag 28 november om 20.30 uur, o.l.v. ds A Ochtman, Adempauze.
(thema, licht)
Dinsdag 6 december, om 19.45 uur, Mindfulness (v. Hille kamer)
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.
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Joep de Valk (06 53391524) en ds
Japke van Malde (071 5142807). Wilt u een gesprek met één van hen of
heeft u vragen over Vrijburg, dan bent u van harte welkom om hen te bellen.
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze
volgen via http://kerken.streamit.eu. Zie ook www.vrijburg.nl. U kunt onze
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e-mail nieuwsbrief aanvragen via deze website.
U kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten
in onze LinkedIn groep.
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