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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: Ons samenzijn dragen we op aan God,
gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan.
voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.
gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

. groet
voorganger: Vrede zij u.
gemeente: De wereld zij vrede.

.  Intochtslied: Kom Schepper God, o heilige Geest, Gezang 670,  
 coupletten 1 en 2



      2   Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
           o goddelijk geschenk, ons voort,
           o balsem die ons werd bereid,
           o bron van vuur, o levend woord.

. Gezamenlijke groet

. de gemeente gaat zitten

. Gebed om God

.  Gebed om de mens

. Lied:                                tekst: Sytze de Vries,      
muziek: Tjalling Roosjen



2 Gij zijt ons bijgebleven!
Met vrijheid om te leven
hebt Gij God, ons bedacht.
Die weldaad te gedenken
is levensruimte schenken
wie rechteloos wordt                    

omgebracht.

3 Een haven voor de vreemde,
een huis voor de ontheemde,
een veilig toevluchtsoord,
een vrijplaats van vertrouwen:
God, laat uw kerk zo bouwen
aan ’t erfdeel, dat U toebehoort.

4 Gij hebt de wraak beteugeld
en hoedt onder uw vleugels
het vluchtend mensenkind.
Zijn adem is u heilig;
waar anders is hij veilig?
Zo waar uw Naam bij ons            

weerklinkt!

5 Hoor van de aarde schreeuwen
het bloed van zoveel eeuwen,
zo kostbaar in uw oog.
Zult Gij het recht beperken
van machtigen en sterken?
Maak klein, o God, wie zich        

verhoogt.

. Lezing: Psalm 132 (Huub Oosterhuis)

. Lied: Gezang 827: Mensen, wij zijn geroepen om te leven 
     tekst W.Barnard



       mel:psalm 12

2.   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.

3.   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.

4.   Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!

. 2de lezing: de tekst van Gezang 650 (zie ook volgende bladzijde)

. Lied: Gezang 650 De aarde is vervuld         tekst; W.Barnard
           mel: F.Mehrtens



|

2.   Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3.   Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4.   Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

5.   De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6.   Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7.   Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

. 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 Europa en de wereld

.    eerste collecte Stichting Colibri
De Stichting heeft tot doel verarmde kinderen in de grensstreken van Peru te 
helpen zich als een normaal kind te ontwikkelen. Door het bouwen van 
kleuterscholen en uitrusten of een bestaande kleuterschool te ondersteunen 
met lesmateriaal, een schoolbord, een keuken en keukengerei. 
Het medische project, is bestemd voor ondervoede kinderen, die zich door 
gebrek aan voedsel, vitamines en vaccinaties niet kunnen concentreren. 
Een ander project betreft de moeder van het kind. Hierin wordt haar 
praktische kennis over eerste hulp, gezonde voeding met producten uit de 
omgeving bijgebracht, wordt ze betrokken bij de zorg voor haar kind, wordt 
haar de kans geboden de kennis en kunde te vergaren waarmee ze in haar 
eigen onderhoud kan voorzien. Veel van de moeders van deze kinderen gaan 
naar de markten om hun producten te verkopen. 
Rekening: NL 53 ABNA 0617 002 347

. tweede collecte, diaconie

. orgelspel tijdens de collecten

. mededelingen en open tijd

.   de bloemen worden gebracht naar Gijs Heuff. Amsterdam

. Slotlied: Gezang 657 Zolang wij ademhalen



. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.

. orgelspel 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.

. Mededelingen: 



Zondag 29 januari 2017, Kerkdienst om 10.30 uur in Vrijburg.
Voorganger; ds.T. Kindt

Maandag 23 januari om 20.30 uur, Adempauze, thema: balans, door 
Mw.ds.A. Ochtman-de Boer.

Dinsdag  24 januari om 19.45 uur, Mindfulness met Joep de Valk of 
Annemieke van der Veen.

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, activiteiten in de kelder 
voor jongeren, 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/vrijburg
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. Joep de Valk (06 53391524) en
ds. Japke van Malde (071-5142807) ds.Liesbeth Baars (06 23641242)
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan 
kunt u hen bellen.

http://www.kerkdienst/
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