zondag
29 december 2019
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Voorganger Jasper Dijkman
Lector
Gon Homburg
Organist Jan Pieter Lanooy
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Orgelspel Dietrich Buxtehude (1639-1707) Praeludium D-dur BuxWV139
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 de Eeuwige,
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.
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Lied 478: 1, 2 en 4

tekst emmerik 1645
mel: Gent 1856
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2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken windt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die ’t al draagt in zijne hand.

4. O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense
Geef mij door uw kindsheid
raad.
Sterk mij door uw tere handen
maak mij door uw kleinheid
groot
maak mij vrij door uwe banden
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden
maak mij leven door uw dood!

De gemeente gaat zitten
Inleiding, Stilte, gebed
Lied: Psalm 74:1-5

tekst Schulte Noordholt en Jan Wit
mel:Geneve 1562
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2. Gedenk aan Sion waar Gij hebt gewoond,
richt naar ’t verwoeste heiligdom uw schreden.
Het ligt in puin, door vijanden vertreden,
niets heeft hun onbehouwenheid verschoond.
3. Zij tierden in de woning van uw heil,
daar hebben zij hun vaandels opgestoken
en blindelings het snijwerk weggebroken,
als kreupelhout verbrijzeld met de bijl.
4. Uw heilige tempel hebben zij verbrand,
ontwijd, onteerd de woning van uw vrede.
Toen zeiden zij: laat ons dit volk vertreden.
Geen godshuis bleef gespaard in heel het land.

5. De godsspraak zwijgt, geen teken dat voorspelt,
geen ziener wilt Gij aan uw knechten zenden
en niemand ziet het einde der ellenden.
Hoelang nog duurt hun hoon en hun geweld?

Lezing: Jesaja 62:1-7
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2. Gedenk aan Sion waar Gij hebt gewoond,
richt naar ’t verwoeste heiligdom uw schreden.
Het ligt in puin, door vijanden vertreden,
niets heeft hun onbehouwenheid verschoond.
3. Zij tierden in de woning van uw heil,
daar hebben zij hun vaandels opgestoken
en blindelings het snijwerk weggebroken,
als kreupelhout verbrijzeld met de bijl.
4. Uw heilige tempel hebben zij verbrand,
ontwijd, onteerd de woning van uw vrede.
Toen zeiden zij: laat ons dit volk vertreden.
Geen godshuis bleef gespaard in heel het land.

5. De godsspraak zwijgt, geen teken dat voorspelt,
geen ziener wilt Gij aan uw knechten zenden
en niemand ziet het einde der ellenden.
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Hoelang nog duurt hun hoon en hun geweld?
Lezing: Jesaja 62:1-7
Lied: 159a: 1-2

tekst T.Naastepad
mel: Lyon, Geneve 1551

2. Gij hebt het opgericht
voor aller aangezicht,
een schouwspel voor de tijden,
een licht is opgegaan,
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het zal de nacht verslaan
en Israël verblijden.
Lezing: Lukas 2:33-40
Overdenking
Stilte, overgaand in een lied
Lied 528: 1-5

tekst H.Oosterhuis

Omdat hij niet ver wou zijn.
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mel: E.Visser

2. Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij
niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij
niet kent.

3. God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht,
aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij
niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij
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niet kent.
5. Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij
niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij
niet kent.

4. Wil daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
Midden onder u staat Hij die gij
niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij
niet kent.

Voorbeden telkens afgesloten met 458 Zuivere vlam, verdrijf met je licht

Meditatieve stilte en 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 het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
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en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Amen.

Mededelingen
. de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Baukje van der Wal
Collecten Thema Stad en de naaste
. eerste collecte Het Stoelenproject
Het Stoelenproject biedt opvang voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn
Uit vooral praktische overwegingen is het geboden comfort van de opvang
laag: koffie, thee, een stevige maaltijd, ontbijt, matras gekookt.
De gemeente betaalt 90% van de vaste kosten. Voor de overige 10% en voor
alle extra’s zoals muziekavonden of werving van vrijwilligers is het Stoelenproject aangewezen op giften. Rekening: NL 32 INGB 0001 3205 98. t.n.v.
Stoelenproject Amsterdam.
. tweede collecte: gemeente
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 uitgang van de kerk.
Tikkie 1 daklozen
Tikkie 2 gemeente

Muziek tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Christum
wir wollen leben schon” BWV 611
Slotlied 657:1-4

tekst S. de Vries
mel:Wales 1865
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2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.

Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.
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3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest

.

Afscheid en zegen,
de gemeente antwoordt met:
Gezang 425

Orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-1750) “In dir ist Freude “ WV.615
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken, en om de
tentoonstelling in de Moddermanzaal te bekijken.
********************************************************
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Mededelingen:
Zondag 5 januari kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds Joep de Valk Na de dienst een Nieuwjaarsreceptie
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 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 bellen.
Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, gevormd 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…………e-mail………………………………….
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