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zondag  

8 december 2019  
Tweede advent 

 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten 

 
Thema: ‘ de weg van Elia’ 

 

                
                          Washington Allston, Elia in de woestijn. 

 
Voorganger: ds Joost Röselaers  

M.m.v. Marijke Harberts, gedichten 

Lector: Jet van Koppen 

Organist: Jan Pieter Lanooy 

Zang: tafeldames uit de Vrijburgcantorij 
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Orgelspel,  Johann Sebastian Bach (1685-1750) Pastorale in F-dur BWV 591   

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

Stilte 

          

 De gemeente gaat staan 

 

Lied: Nu daagt het in het Oosten, coupletten 1,2,3 

 
 

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
. 
 

Begroeting: voorganger: 

Aan het begin van deze viering spreken wij uit 

dat wij bij elkaar zijn in herinnering aan het eeuwig Licht, aangeroepen on-

der veel verschillende namen. 
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Moge dit Licht ons hart openen 

voor een geest van liefde en mededogen 

ook in deze viering.  

 

Lied Nu daagt het in het Oosten vers 4 en 5  

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. 

de gemeente gaat zitten 

 

Openingsgebed  

 

Lied 452:1-2-3 
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2.  Die lange nacht, die winter 

doorstaan wij met geduld; 

wij leven ongehinderd, 

de dagen zijn vervuld, 

Gij hebt het woord volbracht, 

dat feilloos staat geschreven 

en keert niet ijdel weder. 

Uw licht komt na de nacht! 

 

3.  O hemellichaam Jezus, 

dat ieder mens verlicht, 

wij staan in U te lezen, 

Gij zijt ons vergezicht.   

De dageraad breekt aan, 

uw komst is niet te keren, 

wil ons de eenvoud leren, 

leer ons uw toekomst aan! 

 

Inleiding  

 

Gedicht Spreeuwen 

 

Lezing: 1 Koningen 16:29-17:6 

 

Lied 462: 1-2-3-4-6 

 
 

 

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. 
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4.  Zie de sterren aan de hemel 

waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht. 

 

6.  Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 

zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is. 

 

Overdenking 

 

Stilte 

 

Gedicht Winter 

 

Orgelspel  Johann Sebastian Bach (1685-1750) Von Gott will ich nicht lassen                                                                                                                                                                                                             

 

Voorbeden 

 

Stil gebed 

 

Mededelingen 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gegeven aan de fam. Lubbers 

 

Collecten Thema 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: diaconie. 
 

Muziek tijdens de collecten  
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Collecte 1     Collecte 2 

                             
 

Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-code 

reader of tikkie-app (via playstore of appstore) of via de witte zuil bij de uit-

gang van de kerk. 

 

Lied 390    

 

2.  Het brood van oorlog en vrede, 

dat dagelijks eendere brood, 

het vreemde brood van de liefde, 

het stenen brood van de dood. 

 

3.  Het brood dat wij duur verdie-

nen, 

ons lichaam, ons geld, ons goed, 

het brood van ons samen leven, 

die schamele overvloed. 
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4.  Dat brood dat wij moeten eten 

om niet verloren te gaan. 

Wij delen het met elkander 

ons hele mensenbestaan. 

5.  Gij deelt het met ons, zo deelt 

Gij 

U zelf aan ons uit voorgoed, 

een mens om nooit te vergeten, 

een God van vlees en bloed. 

 

 

Uitnodiging om in een kring rond de tafel te staan 

 

(woorden van Marjoleine de Vos) 

 

V In verwachting van wat komt 

G Ontvankelijk voor de dingen die komen 

V Laat ons goed noemen al wat kwam 

G Goed noemen wij wat ons toeviel 

 

Tafelgebed 

 

Hoewel al jaren weg, bleef je hier toch. 

Soms was je een herinnering die binnenin 

in leven bleef, soms was je nergens want 

het duister ingegaan, van ons vandaan. 

 

Hoe wij hier staan omdat we willen 

denken aan hoe jij er was, we willen 

zijn als jij, met jou erbij en ons aaneen. 

 

Wij zijn hier echt, we denken jou 

we delen woorden, zeggen brood 

en even zijn wij samen één. 

 

Daarom steeds weer in dankbaarheid 

een dronk op jou op ons op straks 

als je weer komt – je bent er al, want altijd hier 

altijd nabij, altijd bij haar, bij hem, bij mij. 

 

Gezongen tafelgebed 
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Orgelspel tijdens het rond delen,  
-  Johannes Brahms (1833-1897) Schmücke dich, o liebe Seele, uit 11 

     Choralvorspiele opus 122. 
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-  Siegfried Karg-Elert (1877-1933) Schmücke dich, o liebe Seele, uit         

Choralvorspiele opus 65 

- Max Reger (1872-1916) Schmücke dich, o liebe Seele uit Choralvor-

spiele opus 67. 

 

Gezamenlijk Onze Vader 

 

Slotlied 463:1-2-3-4-5 

 
 

2.  Als der mensen trooster 

roepen wij U aan: 

noem de namelozen 

met een nieuwe naam! 

 

3.  Herder, wil behoeden, 

wie in ’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, 

licht dat stralen zal! 

 

4.   Bloesem in de winter, 

roze dageraad, 

wees ons teken dat de 

zon verschijnen gaat! 

 

5.   Regen uw gerechtigheid 

en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt en 

vrede bloeien gaat! 

 

 

Uitzending en zegen,  

 

Orgelspel Max Reger (1872-1916)  Von Gott will ich nicht lassen, uit     

Choralvorspiele opus 67   

 

Boven, (in de Moddermanzaal) kunt u schilderijen van Els Fleer bekijken. 
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Mededelingen:  

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 Joost 

Röselaers (06-55776713) en ds Japke van Malde (071-5142807). Wilt u een 

gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bel-

len. 

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. 

---------------------------------------------------------------------------  

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  

www.vrijburg.nl 

 

Naam…………………………………………………………. 

 

Adres ………………………………………............................ 

 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

 

E-mailadres:…………………………………………………… 

 

http://www.vrijburg.nl/
http://www.google.nl/url?url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-het-teken-van-de-schaar-en-van-de-besnoeiing-image10583498&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_H1bVL38Gcf3aqb-gpAE&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=wehHdMUpNUfh5LawIjIy4Q&usg=AFQjCNEcEuvgKZSC5VmlfpC9Dg5zCObQww

