
 

 

 

Dienst zondag  

2 december  2018 

  

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 
 

 

 

 

Vrijburg laat Job Cohen voorgaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: Joost Röselaers 

Organist: Erik Visser  

 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

Orgelspel   Jan Pieterszoon Sweelinck, ’Allein Gott in der Hoh sei Ehr’. 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

Stilte 

          

 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 het licht en ons roept om dienstbaar te zijn. 

 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 

Groet:   

 voorganger: Vrede zij u. 

 gemeente: De wereld zij vrede. 



 

 

Lied 283 In de veelheid van geluiden coupletten 1-2-4-5  (op de melodie 

van 791- Liefde eenmaal uitgesproken) 

 

 

 
1. In de veelheid van geluiden, 

 in het stormen van de tijd, 

 zoeken wij het zachte suizen 

 van het woord, dat ons verblijdt. 

 

2 En van overal gekomen, 

 drinkend uit de ene bron, 

 bidden wij om nieuwe dormen, 

 richten wij ons naar de zon. 

 

 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 

 in de voren van de tijd. 

 Vat ons samen in de stralen 

 van uw goedertierenheid. 

 

5 Die ons naam voor naam wilt      

noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis juicht met ons mee! 

                               tekst: Sytze de Vries 

 

De gemeente gaat zitten 

 

 

Gebed 



 

 

Lied 462: 1-2-3-4 (Zal er ooit een dag van vrede)                 tekst H. Jongerius 

                   mel: Londen 1863 

 

 
 

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. 

 

 

Inleiding op de dienst, aan de hand van Job 42: 17 : En Job stierf, oud en 

verzadigd van het leven.  

 

Orgelspel  Johann Sebastian Bach, Pastorella 1 

 

 

Overdenking door Job Cohen 

 

Stilte  



 

 

Orgelspel  Johann Sebastian Bach, Pastorella 2 

 

Lied: 807: 1-4-5-6 (Een mens te zijn op aarde)            tekst H. Oosterhuis 

                            mel: T. de Marez Oyens  

 

 

 

4.  De mensen hebben zorgen 

het brood is duur, het lichaam 

zwaar, 

en wij verslijten aan elkaar. 

Wie kent de dag van morgen? 

De dood komt lang verwacht. 

5.  Een mens te zijn op aarde 

is pijnlijk begenadigd zijn 

en zoeken, nooit verzadigd zijn, 

is rusten in de aarde 

als alles is volbracht. 

 

6.  Een mens te zijn op aarde 

is pijnlijk begenadigd zijn 

en zoeken, nooit verzadigd zijn, 

is rusten in de aarde 

als alles is volbracht. 

 

 



 

 

. 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 

 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor dhr. W.Brouwer 

.   thema collecten: Stad en de naaste 

.   eerste collecte: Drugspastoraat     

Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te be-

houden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en maatschap-

pelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door druggebrui-

kers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via inloopruim-

ten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met vrije in-

loop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost. Bezoekwerk 

in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en gevangenissen. Specia-

le aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het drugspastoraat kunnen 

ook begrafenissen verzorgd worden voor hen die geheel alleen zijn.                                                                                                                                            

Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v. Stichting Drugspastoraat Am-

sterdam 

 

. tweede collecte: gemeente 

 

 

Muziek tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach, Pastorella 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

Slotlied (staande gezongen): 444 (nu daagt het in het oosten)        
             tekst: J.Riemens sr.

             mel, M.Vulpius 

 

 
 

2.  De duisternis gaat wijken  

van de eeuwenlange nacht.  

Een nieuwe dag gaat prijken  

met ongekende pracht.  

 

3.  Zij, die gebonden zaten  

in schaduw van de dood,  

van God en mens verlaten –  

begroeten ’t morgenrood.  

 

4.  De zonne, voor wier stralen  

het nachtelijk duister zwicht,  

en die zal zegepralen,  

is Christus, ’t eeuwig licht!  

 

5.  Reeds daagt het in het oosten,  

het licht schijnt overal:  

Hij komt de volken troosten,  

die eeuwig heersen zal. 

 

Uitzending en zegen,  

de gemeente antwoordt met  

 
 

Orgelspel  Johann Sebastian Bach, Pastorella 4  

 

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



 

 

. Mededelingen:  

   Zondag: 9 december, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  

   Voorganger:ds. W.Lagrouw 

 

.   Dinsdag 11 december, 19.45 uur Mindfulness-meditatie; Ruimte voor                                                                                                                                                                                                                                                                                             

aandacht. o.l.v. ds. J.de Valk en /of  mw. A. van der Veen.       

 

.   Donderdag 13 december om 12.00 tot 14.00 uur, Advent lunch. 

    Opgeven bij het bureau (administratie @ vrijburg.nl) of tel: 020- 6714277. 

 

.   Zaterdag 15 december om 14.00-16.00 Festival of Lessons and Christmas 

    Carols. (Adventssamenzang) 

 

 

 

 

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 mee-

praten 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. 

 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, ge-

vormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid, 

respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten 

die terugkomen in onze diensten, kringen, avonden en andere activiteiten. 

 

 

 


