Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
zondag 10 december 2017

Emil Nolde

voorganger: Joost Röselaers
lector: Carolien Morée
m.m.v Zangkasteel (Violet Brüggen, Stella Brüggen, Milan Faas en Arend de
Jonge)
organist: Erik Visser

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck. “Allein Gott in der Höh” sei Ehr.
. luiden van de klokken
. 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 476 (Nu zijt wellekome)
Zangkasteel en gemeente samen.

2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.
4. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.
de gemeente gaat zitten
. gebed
. lied 463 : 1-2-3-4-5 (Licht in onze ogen)

2. Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

tekst S.de Vries
mel:K.F.Finlay

3. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

.

4. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

5. Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

. eerste lezing: Jesaja 9: 1-6
. tweede lezing: Lucas 1: 76-79
. Bach, O little one sweet door Zangkasteel
. overdenking
. Coventry Carol door Zangkasteel
. 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, Inloophuis Makom. Gevestigd in de van Ostadestraat in
de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen een rustige plaats met koffie, thee,
soep en brood en een warme maaltijd. Er is gelegenheid om te douchen en er
is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt Makom zoveel mogelijk persoonlijke
aandacht en geeft zo gelegenheid te (re-)socialiseren. Op Makom kan drie
dagen per week worden deelgenomen aan de Kunstsuite.
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep
Amsterdam o.v.v. Makom
. tweede collecte: gemeente
. muziek tijdens de collecten: Domenico Zipoli, Pastorale in C
. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. L.Over.

. slotlied 481: 1-2 (en 3 na zegen), Hoor de engelen zing de eer
Zangkasteel en gemeente samen.

2. Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,

tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. lied 481: 3 (vervolg)
3. Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
. orgelspel Johann Sebastian Bach, Pastorella IV
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
. Mededelingen:
Zondag 17 dec. kerkdienst (derde advent) in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: Ds. E.van der Kaaij
Dinsdag 12 december om 19.45 uur, mindfullness in de v. Hillekamer.
Donderdag 14 dec. Om 12.00 uur-14.00 uur, adventslunch in de kerkzaal.
Woensdag 27 december, 19.00 uur, kerstdiner in de kelder.
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) en ds Joost Röselaers (0655776713). 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:……………………………………………………

