
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Zondag 17 december, 2017.

Derde advent 

voorganger: ds. E.van der Kaaij
lector: P. Offerhaus
organist: Peter Staats



. orgelspel variaties op “Nu daagt het in het Oosten” van  Pachelbel

. luiden van de klokken

. welkom 

. 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.



.  openingslied Psalm 85a

2.   Toch niet voor eeuwig zijt Gij uitgevaren
       tegen mijn volk, daar Gij een redder zijt;
       schenk ons het leven en Gij zult ervaren
       hoe heel het volk zich over U verblijdt.



de gemeente gaat zitten

. gebed

. lied psalm 85a (zie boven)

3.   En laat mij luisteren hoe Gij van vrede
en van geluk vertelt aan mijn geslacht.
Uw heil is nu nabij, Gij komt beneden
het land bewonen dat U tegenlacht.

4. Waarheid en trouw zullen elkaar ontmoeten. 
Vrede en recht gaan samen, hand in hand.
God baant voor ons de weg en geeft het goede,
de vijgenboom zal bloeien in het land.

. inleiding op de schriftlezing(en)

. eerste lezing Jesaja 65 vers 17-25

. lied 176



2.   Uw luister gaat als dageraad
voor alle volken blinken.
Gij draagt voortaan een nieuwe 
naam
die God u toe zal denken.
O kroonjuweel, o donk're gloed,
o kleinood Gods dat flonk'ren moet
met glans die Hij zal schenken.

6.   Ruim baan, ruim baan! Gods 
volk mag gaan
naar ’t land van melk en honing.
Trek voort, trek voort! ga door de 
poort
van zijn verheven woning.
De volken zien uw heilige spoor,
zij volgen het en neigen voor
de standaard van uw koning.

.   tweede lezing Johannes 3. Verzen 14-15 en 22-30

. lied 456b



 
7.  Volk uitentreuren
gezeten in de nacht,
Gods woord zal u gebeuren

zolang gij Hem verwacht.
Sta te gebeuren,
kom, woord, in onze nacht.

. overdenking

. orgelspel 

 .   lied 450   



2.   Wees niet bezorgd, maar bid en smeek de Heer,
wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen,
want Hij brengt in uw ballingschap een keer,
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend.

3.   Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft
gaat alle redelijk verstand te boven.
Hij die uw harten in zijn hoede heeft
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven.

. voorbeden 

stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader:
Onze Vader, die in de hemel zijt,



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.

.   mededelingen en collecten, Thema Stad en de naaste

.   eerste collecte Stoelenproject
Het Stoelenproject heeft als doelstelling het aanbieden van een 
laagdrempelige opvang voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn in 
Amsterdam. De opvang op het Stoelenproject loopt van 15 september tot en 
met 30 april, en geldt alleen voor avonden en nachten. De accommodatie 
Marnixstraat 248, onder de parkeergarage. Iedere avond kunnen er 40 
mensen terecht. Daarnaast zijn er 5 crisisplaatsen. Tijdens de koude opvang 
is er plaats 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 eenvoudige maaltijd ( brood en soep ) en ontbijt, 
matras ( geen dekens, geen kussens, geen douches).Ook is eventueel schone 
kleding verkrijgbaar.                                                                                    
Rekening: NL 32 INGB 0001 3205 98. t.n.v. Stoelenproject Amsterdam 

. tweede collecte: diaconie

.   muziek tijdens de collecten

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr.E Meijer

. slotlied 438



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
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.



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

. orgelspel 

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

. Mededelingen: 

Zondag 24 december, geen dienst in de ochtend, maar wel in de avond: 
in Vrijburg om 22.00 uur. 
Voorganger: ds. Joost Röselaers met medewerking van de cantorij

Maandag 25 december, kerstochtend. Om 10.30 uur dienst voor jong en oud 
waarbij het kerstspel gespeeld wordt. Alle kinderen kunnen mee doen.
Voorganger, ds Japke van Malde

Woensdag 27 december, een kerstmaaltijd in de jongeren kelder. Iedereen is 
welkom. Het thema is “Loslaten”. Als u nog mee wilt doen, dan kunt u 
kontakt opnemen met Jelle de Graaf (06-28562748)

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 (0655776713)  ds Liesbeth 
Baars (06-23641242) Onze jongerenwerker is Jelle de Graaf (06-28562748). 
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt
u hen bellen.

mailto:roselaers@btinternet.com

