zondag
16 december 2018

Doopsgezinden, Remonstranten
en Vrijzinnige Protestanten
Gezamenlijke dienst

Voorgangers: ds Henk Leegte en ds Joep de Valk
Organist: Erik Visser

Orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Psalm 23
Luiden van de klokken
Welkom en korte mededelingen
Aansteken van de kaars
Stilte
De gemeente gaat staan
Lichtlied: Doe je licht aan

Votum:
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige,
die liefde is en grond van ons bestaan.
Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn.
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

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

de gemeente gaat zitten
Stilte, inkeergebed
Lied 442 Op U, mijn heiland, blijf ik hopen

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Inleiding
Psalm 8
Voor de leider van de muzikanten, bij de wijnoogst.
Een zangstuk op naam van David.
HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
overal op aarde.
Uw hemelhoge pracht wordt zelfs bezongen
door de mond van kind en van zuigeling.
Een hoge burcht trok U op
tegen uw tegenstanders,
de wraakzuchtige vijand sloeg U terug.
Als ik de hemelkoepel zie,
door uw vingers gevormd,
als ik maan en sterren zie,
door U daar aangebracht:
wat is de mens, dat U aan hem denkt,
en het mensenkind, dat U voor hem zorgt?
U hebt van de mens bijna een god gemaakt,
omkranst met glorie en pracht.
U laat hem heersen over het werk van uw handen,
alles hebt U aan zijn voeten gelegd,
kleinvee en grootvee, allemaal,
en ook de dieren in het wild,
vogels van de hemel en vissen van de zee,
alles wat de oceaan doorkruist.
HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
overal op aarde.

Lied 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang, vers 1, 3 en 4

3. Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

Overdenking
Stilte, overgaand in pianospel Felix Mendelssohn, Lied ohne Worte
delen van brood en wijn - inleiding
mededelingen
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar iemand uit de Doopsgezinde gemeente en iemand uit Vrijburg.

collecten, Thema Stad en de naaste
. eerste collecte: Het Stoelenproject
Het Stoelenproject biedt opvang voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn in
Amsterdam, los van regiobinding of verblijfsvergunning. Het is gelegen aan
de Marnixstraat onder de parkeergarage en is open van 15 september tot en
met 30 april. Iedere avond en nacht is er onderdak voor 45 mensen. Tijdens
de koudeopvang 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 stevige maaltijd, ontbijt, matras. Geen dekens, geen
kussens, geen douches. De maaltijden worden door vele diverse vrijwilligers
gekookt (kokenineenanderekeuken.nl). Ook de andere taken binnen het Stoelenproject worden voor het grootste deel door een 70tal vrijwilligers gedaan
(www.stoelenproject.nl).
De gemeente betaalt 90% van de vaste kosten. Voor de overige 10% en voor
alle extra’s zoals muziekavonden of werving van vrijwilligers is het Stoelenproject aangewezen op giften. Rekening: NL 32 INGB 0001 3205 98. t.n.v.
Stoelenproject Amsterdam.
. tweede collecte; gemeente Vrijburg en gemeente Singelkerk
. muziek tijdens de collecten, Dietrich Buxtehude, Toccata in G

voorbeden afgesloten met 2x

Eeuwige

God, wij

bidden u

langere meditatieve stilte / stil gebed

verhoor ons

tafellied 653 U kennen, uit en tot U leven, vers 1, 2 en 5

2. Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

5. Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

uitnodiging om in een kring rond de tafel te staan

tafelgebed
Eeuwige,
In deze kring mogen wij maaltijd vieren met die ene mens Jezus
In zijn liefde is onze gemeenschap geworteld en gegrond.
Als een vriend van mensen, God, hebben wij u leren kennen
Met geduld, aandacht en mededogen beziet U ons
Als een bondgenoot van wie uitgeteld zijn en moedeloos teneer zitten.
Als iemand die troost biedt aan wie verdrietig zijn.
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 bidden 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.
ronddelen, orgelspel tijdens het rond delen Bernardo Pasquini, Pastorale in g
gezamenlijk Onze Vader

slotlied Ga dan op weg
(melodie Lof zij de Heer, de almachtige koning der aarde)

2.

3.

Ga dan op weg
en ontmoet op je weg medemensen
Doe aan eenieder
al wat jij je zelf toe zou wensen
Dan onder ’t gaan
zul je de ander zien staan
en overschrijdt je je grenzen
Ga dan op weg
en schud af al je twijfels en zorgen
Ga en ontdek
wat vandaag nog voor jou is verborgen
Houd op het Licht
altijd je ogen gericht
Dat zal je kracht zijn voor morgen.

afscheid en zegen,
de gemeente antwoordt met:

Orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, “ Allein Got in der Höh sei Ehr”
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
Mededelingen:
Zondag 23 december geen kerkdienst in Vrijburg
Wel op maandag 24 december, kerstavond om 22.00 uur
Voorganger:ds. Joep de Valk
Dinsdag 25 december, kerstochtend, ds Japke van Malde
Inspringkerstspel.

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 Joep de Valk (06-53391524), ds Japke
van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (06-55776713) en ds Liesbeth
Baars (06-23641242). Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen
over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.
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Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, gevormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige jongeren. Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid
zijn onze uitgangspunten die terugkomen in onze diensten, kringen, avonden
en andere activiteiten.

--------------------------------------------------------------------------Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op
de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via
www.vrijburg.nl
Naam………………………………………………………….
Adres ………………………………………............................
Postcode en Woonplaats………………………………………
E-mailadres:……………………………………………………
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