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Dienst zondag  

15 december 2019  

 

 
Remonstranten en  

Vrijzinnige Protestanten  

  
Elia hoort Gods stem in het oog van de storm 

 

 
 

 

 

Voorganger: ds Joep de Valk  

Lectrix: Gon Homburg 

Organist: Jan Pieter Lanooy  

 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   
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Orgelspel  Adventskoralen van Johann Sebastian Bach ( 1685-1750): 

 -‘Nun komm der Heiden Heiland’ (BWV 699) 

- ‘Gottes Sohn ist kommen’ (BWV 703) 

- ‘In dulci jubilo’ (BWV 729) 

 

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. 
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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 444 vers 4 en 5  (zie boven) 

  

 

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 

Inleiding zondag Gaudate 

 

Inkeergebed 

 

Lied Ik ga de stilte in 
                                                                         tekst Sytze de Vries, muziek Erick Versloot 
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Ik ga de stilte in  

tot diepten waar ik hoor  

de zachte fluistering  

die nooit nog is verwoord. 

 

Waar angst zijn kelders heeft  

en het verlangen slaapt,  

daar wordt mijn diepste naam  

gekoesterd en bewaard. 

 

In stilte ingedaald  

ga ik jouw stem verstaan  

daar zingt het rond van Jou  

en daar spreek Jij mij aan. 

 

Jij kent mijn ware naam  

en roept mij daarmee aan.  

Noem mij dan wie ik ben,  

opdat ik op kan staan. 

  

Meditatieve stilte ca 3 minuten 

 

Gebed uit de bijbel naar Psalm 46: een vaste burcht 

 
Ik geloof in God 
Hij is voor ons een toevlucht, een sterkte. 
Bij God kan ik schuilen. 
Ik kan tegen Hem praten, zonder dat iemand het merkt. 
Ook al wankelt de aarde –  
door zeeën van ellende heen maakt Hij een nieuw begin. 
Wij zijn niet bang, want de Eeuwige is bij ons. 
 
Ik geloof in God. 
Al stort mijn wereld in, een vaste burcht is Jacobs God. 
Ik geloof in God die bij ons zijn woning heeft gemaakt,  
die paal en perk stelt aan het woeden van de volken  
die geen oorlog wil, maar vrede. 
 
Die god is onze God  
een vaste burcht is Jacobs God 
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Kort orgelspel, improvisatie 

 

Verhaal uit de bijbel 1 Koningen 19, 9b-13 

Gefluister van een zachte bries 

 

Lied 450 Verblijd u in de Heer te allen tijd 

 
 

Wees niet bezorgd, maar bid en smeek de Heer, 

wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen, 

want Hij brengt in uw ballingschap een keer, 

zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend. 

 

Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft 

gaat alle redelijk verstand te boven. 

Hij die uw harten in zijn hoede heeft 

is goed, is God. Gij moet in Hem geloven. 

 

Overdenking 
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Stilte overgaand in muziek  Bach / Ferrucio Busoni: Nun kommen der Hei-

den Heiland (BWV 659)  

 

Voorbeden afgesloten met  (2x) 

  
                Eeuwige     God,   wij  bidden   u     ver-hoor ons 
 
 

Stil gebed, afgesloten met gezamenlijk “aramees”Onze Vader 

Bron van Zijn,  

die ik ontmoet in wat mij ontroert,  

Ik geef u een naam  

opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.  

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig  

Vestig uw rijk van eenheid nu,  

uw enige verlangen handelt dan  

samen met het onze.  

Geef ons wat we elke dag nodig hebben  

aan brood en aan inzicht.  

Maak de koorden van fouten los  

die ons vastbinden aan het verleden,  

opdat wij ook anderen hun misstappen  

kunnen vergeven.  

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.  

Uit u wordt geboren:  

de alwerkzame wil,  

de levende kracht om te handelen,  

en het lied dat alles verfraait  

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

Amen 

 

Mededelingen   

De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. G. Venker   
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Collecten Thema Stad en de naaste 

eerste collecte: Het Harriët Tubmanhuis  

In Amsterdam Zuid Oost is een project voor de tijdelijke opvang van een 

klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die door procedurepro-

blemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. Vrouwen die in het huis 

worden opgenomen zijn door organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland 

en de Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning doorverwezen. Het 

gaat om vrouwen die naast hun vluchtelingenproblematiek ook te maken 

hebben met ziekte of fysieke gebreken en de zorg voor jonge kinderen en 

daardoor extra kwetsbaar zijn.  

Rekening  NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët Tubmanhuis te 

Amsterdam 

.   tweede collecte: gemeente     

 

Muziek tijdens de collecten; Johannes Brahms (1833-1897) Es ist ein Ros      

entsprungen (opus 122/8) 

  

           Tikkie 1  H.Tubmanhuis                                      Tikkie 2 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 uit-

gang van de kerk. 
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Slotlied (staande): In de harten van de mensen  

uit Eva’s lied, tekst van Marijke Koijck-de Bruijne\ 

  
Echo die in ons blijft klinken,  

vonk van God, geef ons de durf  

‘t met dit sprankje hoop te wagen  

tot het groeiend wordt voldragen,  

ons van binnenuit vervult.  

 

Als een kind zo klein en kwetsbaar,  

teer maar toch vol zachte kracht  

wordt dan Christus steeds herboren,  

wat in ’t donker leek verloren,  

wordt weer aan het licht gebracht.  

 

Dunne draad van licht en leven,  

Geest van God die ons geleidt,  

voer door eeuwen en door dagen  

ons naar heelheid die de aarde  

van gebrokenheid bevrijdt.  
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Uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met  

 
 

Orgelspel  Bach, Vom Himmel hoch, da komm ich her  (BWV 700) 

 

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

de Moddermanzaal is een tentoonstelling van werk van Els  

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

 

Mededelingen:  

Zondag 22 dec. 10.30 uur kerkdienst. Voorganger ds Annegien Ochtman. 

 

dinsdag 24 dec. 22.00 uur Kerstavond. Voorganger ds Joost Röselaers. 

 

woensdag 25 dec. om 10.30 uur, kerkdienst met kinder-inspringspel over het 

kerstverhaal. Voorganger ds Japke van Malde. 

 

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 Japke 

van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (06-55776713) en ds Liesbeth 

Baars (06-23641242).  

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, 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. 
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---------------------------------------------------------------------------  

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:…………………………………………………… 
 

 

 

 

 

mailto:roselaers@btinternet.com
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

