Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
zondag 31 december 2017
op de drempel van 2017 - 2018

voorganger: ds Liesbeth Baars
lector: Frans Joachimsthal
organist: Erik Visser

. orgelspel Chromatische fantasie: Jan Pieterszoon Sweelinck
. luiden van de klokken
. welkom
. 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 513 alle verzen ‘God heeft het eerste woord’
tekst Jan Wit
mel: Gerard Kremer

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
de gemeente gaat zitten

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

. gebed ‘Door goede machten,’ tekst D. Bonhoeffer (vert.J.W.Schulte
Nordholt)
Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
En wilt Gij ons de bittere beker geven
met leed gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.
Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

. lied 848 ‘Al wat de mens te kennen zoekt‘

(tekst H.Jongerius)

2. Geen mensenoog heeft dat
gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

4. Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

3. De mens die naar uw wijsheid
zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

5. Eer aan de Vader, Zoon en
Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

. inleiding op de dienst

We zullen doorgaan
Met de stootkracht
Van de milde kracht

Om door te gaan
In een sprakeloze nacht

We zullen doorgaan
We zullen doorgaan

Tot we samen zijn

We zullen doorgaan
Met de wankelende zekerheid
Om door te gaan
In een mateloze tijd

We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn

We zullen doorgaan
Met het zweet op ons gezicht
Om alleen door te gaan
In een loopgraaf zonder licht
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn
We zullen doorgaan
Telkens als we stil staan
Om weer door te gaan
Naakt in de orkaan

. lezing Genesis 28 :10-22

. lied ‘Als wij wisten ..’

We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn
We zullen doorgaan
Als niemand meer verwacht
Dat we weer doorgaan
In een sprakeloze nacht
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn
(tekst Ramses Shaffy)

. overdenking
. muziek Toccata in F: Johann Ernst Eberlin
. voorbeden
stil gebed, afgesloten met gezamenlijk 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.
. 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: gemeente
orgelspel tijdens de collecte, Adagio e Mesto: C.P. E. Bach

De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. T.E.H.van GroenMeijer
. slotlied 416 alle verzen ‘Ga met God’

2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3.Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4.Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel Follia: Girolamo Frescobaldi
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
. Mededelingen:
Zondag 7 januari kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds J. de Valk
Dinsdag 9 januari om 19.45 uur, mindfulness.
Donderdag 18 januari om 12.30 uur, de maandelijkse Vrijburg lunch.
Maandag 22 januari,om 20.00 uur, thema-avond voor ouders over ‘houvast’.
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) en 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.
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
roselaers@btinternet.com
Naam………………………………………………………….
Adres ………………………………………............................
Postcode en Woonplaats………………………………………
E-mailadres:……………………………………………………

