
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Wat doet jou juichen?

zondag  7 januari 2018
voorganger: ds Joep de Valk
lector: Wiep Wegenwijs



organist: Erik Visser

. orgelspel 

. luiden van de klokken en stilte

. aansteken van de kaars

. welkom

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 haar 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 527 Uit uw hemel zonder grenzen
Tekst H.Oosterhuis
 mel: J.Geraedts

Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

de gemeente gaat zitten

. inleiding, stilte, inkeer



. lied 848  Al wat een mens te kennen zoekt tekst, H.Jongerius
mel: 1634

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

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

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

. verhaal uit de bijbel Matteus hst 2 vs 1-12
Ze komen het huis binnen en zien het jongetje, 
met Maria, zijn moeder



. kort orgelspel

. bijbels visioen Jesaja hst 60 vs 1-6
Hef rondom je ogen op en zie: 
allen lopen te hoop, gekomen voor jou!

. lied uit Taizé 117d Laudate omnes gentes 4x

Prijst, alle volken, prijst God!

. overdenking

. muziek 

. voorbeden afgesloten met 2x
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.



. meditatieve stilte en gezamenlijk Onze Vader

.   mededelingen en collecten

.   Thema Europa en de wereld

.   eerste collecte: Stichting Colibri
De Stichting heeft tot doel verarmde kinderen in de grensstreken van Peru te 
helpen zich als een normaal kind te ontwikkelen. Door het bouwen van 
kleuterscholen en uitrusten of een bestaande kleuterschool te ondersteunen 
met lesmateriaal, een schoolbord, een keuken en keukengerei.
Het medische project, is bestemd voor ondervoede kinderen, die zich door 
gebrek aan voedsel, vitamines en vaccinaties niet kunnen concentreren. 
Een ander project betreft de moeder van het kind. Hierin wordt haar 
praktische kennis over eerste hulp, gezonde voeding met producten uit de 
omgeving bijgebracht, wordt ze betrokken bij de zorg voor haar kind, wordt 
haar de kans geboden de kennis en kunde te vergaren waarmee ze in haar 
eigen onderhoud kan voorzien. Veel van de moeders van deze kinderen gaan 
naar de markten om hun producten te verkopen. 
Rekening: NL 53 ABNA 0617 002 347



.   tweede collecte: diaconie

.   muziek tijdens de collecten

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. G.J.de Meyer

. slotlied 978   Aan U behoort, o Heer der heren             tekst, Jan Wit
 mel: 1690       

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.



. afscheid en zegen, de gemeente antwoordt met: (melodie: zie boven)

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

. orgelspel 

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

Zondag 14 januari 2018, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger: ds. H.Fröhlich

Donderdag 18 januari, 12.30 uur, Vrijburglunch.

Maandag 22 januari 20.00 uur in de van Hillekamer, 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 23 64 12 42). 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.


