
 

 

 

Dienst zondag  

1 december 2019  

 

 
Remonstranten en  

Vrijzinnige Protestanten  

  
 

 
 

 

    Elia,  

 profeet van de hoop  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds Japke van Malde  

Lector: Frans Joachimsthal  

Organist: Jan Pieter Lanooy  

 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

Orgelspel     Hugo Distler (1908-1942) delen uit Partita ‘Nun komm der 

Heiden Heiland’opus 8/1 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

Stilte 

          

 De gemeente gaat staan 

 

Nu daagt het in het oosten   NLB 444  

 

  
 

 

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 onder veel verschillende namen.  

Moge dit Licht ons hart openen 

voor een geest van liefde en mededogen 

ook in deze viering.  

 

Lied NLB 444 vers 4 en 5  (zie boven, nu zij ’t wellekome) 

  

 

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 

Gebed 

 

Lied NLB 146c Alles wat adem heeft, vers 1, 4 en 7  

 



 

 

4.  Hij is ’t, die hemelen, zeeën en 

aarde, 

die al wat is tot aanzijn riep, 

de enige God die zijn macht open-

baarde, – 

Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 

Hij, die het al heeft in zijn hand, 

houdt ook ons zwak geloof in 

stand. 

Halleluja! Halleluja! 

 

7.  Roem dan, gij mensen, en lof-

zing tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft, roepe nu 

amen, 

zinge nu blijde: God is goed! 

Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en heilige Geest! 

Halleluja! Halleluja! 

 

 

Inleiding thema en 3 korte teksten  

 

Maleachi 3: 22-24 :  

Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de Horeb 

regels en wetten heb gegeven die gelden voor heel Israël. Voordat de dag 

van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de pro-

feet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kin-

deren en kinderen zich verzoenen met hun ouders.  

Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen.  

 

Jesus Sirach 48: 10 :  

Over u staat geschreven dat u klaarstaat voor de vastgestelde tijd, 

om de toorn te stillen vóór hij razernij wordt, 

de ouders te verzoenen met de kinderen, de stammen van Jakob te herstellen. 

 

Mattheus 11: 13- 14, Jezus zegt (over Johannes de Doper):  

Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van 

Johannes. En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lied NLB  456b: Kwam van Godswege, vers 1, 2 en 3   

 

2.  Zo staat geschreven: 

de heuvel moet geslecht, 

geen kwaad mag zijn bedreven, 

maak alle paden recht. 

Zo staat geschreven: 

maak alle paden recht. 

 

3.  Doper, wat liep je 

in kemelharen pij, 

als een profeet, wat riep je 

daar in die woestenij? 

Doper, wat riep je 

daar in die woestenij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lezing I Koningen 17 

 

Lied:  NLB  462 Zal er ooit een dag van vrede, vers 1, 2, 3 en 4 

 

 

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. 

 

Overdenking 

Stilte   

Muziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Nun komm der Heiden Hei-

land. BWV 605. 

 

Voorbeden afgesloten met (NLB 598)    Als alles duister is, ontsteek dan 

een lichtend vuur dat nooit meer dooft (2x) 



 

 

 

Stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 

 

Mededelingen  De bloemen zijn bestemd voor Annie van der Meer.   

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 o.a.warme maaltijd en douchen.  

Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.  

Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep Amster-

dam o.v.v. Makom 

.   tweede collecte Gemeente    

 

Muziek tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Der Tag 

der ist so freudereich BWV 661 
                                                                              

 

 

Coll 1     Coll. 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. 

 

Slotlied (staande): NLB 447 Het zal zijn in het laatste der tijden, vs 1, 2 en 3                                            



 

 

2.Als Jeruzalems tinnen gaan blinken 

en beschamen der bergen en heuvelen trots, 

zal van Sion uit blijde weerklinken 

het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 

Tot bescherming van allen die leven 

staat de wet van Gods heil er geschreven. 

 

3, En een smidse van ’t huis onzes Heren 

maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. 

Niemand zal meer een wapen hanteren; 

maar zij groeten elkaar in het heldere licht 

van de waarheid die eindelijk zal dagen 

over mensen van zijn welbehagen. 

 

Slottekst: (uit de 13 geloofspunten van Maimonides, rond 1200):  
Ik geloof dat de Masjiach zeker zal komen en al kan hij ook lang uitblijven, ik verwacht 
iedere dag zijn komst. 

 

Uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met  

 
 

Orgelspel  Johann Sebastian Bach : Nun komm der Heiden  Heiland   

 

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

******************************************************** 

 

Mededelingen:  

Zondag 8 december: tweede advent. Kerkdienst om 10.30 in Vrijburg. 

Voorganger ds Joost Röselaers. Maaltijdviering. Met gedichten van Marijke 

Harberts. 

 

Donderdag 12 december 12.00 tot 14.00 uur Adventlunch in de kerkzaal. 

 

Zaterdag 14 december  10.30-12 uur, samenzang met de cantorij. (niet van 

12.00 tot 14.00 uur!) Rosita Steenbeek leest haar kerstveraal voor. 

 


