
 

Dienst zondag  

6 december 2020  

 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten  

 

 

 

2ste zondag in Advent 
 

 Thema: Hoe word je weer heel?           

                       

 

 

Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam, 

jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel? 

Soms even raakt hemel de aarde; 

God geve dat je ziet en weet. 

                                                                Lied 932:3 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. Tina Geels, predikant Geertekerk (ad interim) 

Lector: Wiep Wegenwijs 

Organist: Jan Pieter Lanooy  

Zang: Leden van de cantorij 
 

 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  en 

via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/


Orgelspel  Dietrich Buxtehude, Von Got twill ich nicht lassen  Bux WV 220 

 

Luiden van de klokken 

 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

 

Aansteken van de kaars 

 

 

Stilte 
                                                                                                    

de gemeente gaat staan 

 

Lichtlied:  Doe je licht aan                             
         tekst: Karel  Eykman                                 

          muziek: Erik Visser 

                                                                                                     

Licht dat wil ingaan 

tegen donkere nachten 

tegen duistere machten 

de morgen breekt aan. 

Laat het donker verdwijnen 

laat de aarde verschijnen 

maak dat het licht levend 

word zelf lichtgevend 

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 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.  

                                                              

                                                         de gemeente gaat zitten 



Afstemming en gebed 

 

lied 932: 1 en 3 

  

1. Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roepen, 

dringen om ruimte die God toebehoort. 

Smart kent haar klacht, vreugde haar zingen, 

chaos vraagt een herscheppend woord. 

 

3.  Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam, 

jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel? 

Soms even raakt hemel en aarde; 

God geve dat je ziet en weet.    

 

Inleiding  

 

Bijbellezing: Genesis 2: 15-22 

 

Lied, melodie ps. 146 

 

1.Wees de grond onder mijn voeten       

Wees het dak boven mijn hoofd                  

Wijs mij richting op de route                      

Naar de toekomst ons beloofd.                                     

Wees de bron waaruit ik put                                                               

Liefde, vrede en geluk.                         

 

2. Wees de stem in onze stilte  

en het oor dat ons verstaat;  

wees de warmte als de kilte  

onze liefde sterven Iaat.  

En geef steeds betekenis  

aan de vraag wat leven is.  

 

 

 

 

 

 

3. Wees de ziel van mijn gedach-

ten,  

wees de drijfveer van mijn hand.  

Breng het Rijk dat wij verwachten  

mede door ons doen tot stand.  

Inspireer ons dag aan dag  

met Uw Geest en geef ons kracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lezing: Thuiskomen (bij Psalm 31) – Hein Stufkens 

              Ik ben stil geworden 

              Ik heb mijn ziel tot rust gebracht 

              Als een kind op de arm van zijn moeder 

              als een kind is mijn ziel in mij. 

 

Overdenking 

 

Stilte 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach, Von Gott will ich nicht lassen  BWV 658 

 

Voorbeden, afgesloten met zingen van lied- 647:1 (solo) 

 

Voor mensen die naamloos, 

kwetsbaar en weerloos 

door het leven gaan, 

ontwaakt hier nieuw leven, 

wordt kracht gegeven: 

wij krijgen een naam. 

 

stil gebed, afgesloten met Onze Vader- Moeder (tekst Maori christenen) 

Eeuwige Geest, Maker van de aarde,  

Drager van pijn, Gever van het leven,  

Bron van al wat is en zal zijn,  

Vader en Moeder van ons allen,  

Liefhebbende God, die in de hemel is:  

Moge de heiliging van uw naam  

weerklinken door het heelal!  

Moge de weg van uw gerechtigheid bewandeld worden  

door de volken van deze aarde!  

Uw hemelse wil worde gedaan  

door alle geschapen wezens!  

Uw rijk van vrede en vrijheid voede onze hoop  

en kome op aarde.  

Voed ons met het brood dat we deze dag nodig hebben.  

Vergeef ons de pijn die wij elkaar aandoen.  

Sterk ons in tijden van verzoeking en beproeving.  



Hoed ons voor de zorgen die wij niet kunnen dragen.  

Bevrijd ons van de greep van alle kwaad.  

Want U regeert in de heerlijkheid van de macht der liefde,  

nu en in eeuwigheid. Amen.  
 

Mededelingen en collecten.   

 

De witte zuil voor digitale giften staat bij de uitgang.  

 

Thema Stad en de naaste 

 

.   eerste collecte: Inloophuis Makom. t.n.v. De Regenboog Groep  

Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen 

een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er 

is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt 

Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid te 

(re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week worden deelgenomen 

aan de Kunstsuite. 

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: Diaconie rek: NL56 INGB 0004626979 

  

Tikkies 

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

reader of tikkie-app (via playstore of appstore)  
 

 

       Eerste collecte                                              Tweede collecte 

                                                                                 

                    

               

 

 

 

 

                                                                                 

 

 



                                                                               Gemeente gaat staan 

 

Slotlied – Liedboek 452: 1, 2, 3 (als  tussen licht en donker…) 

 

1,  Als tussen licht en donker 

de tijd zijn stroom versnelt, 

zijn wij in U verzonken, 

ons hart raakt niet ontsteld, 

Gij leeft en houdt de wacht, 

wij hebben niets te vrezen, 

de slaap zal ons genezen. 

Gij waakt de ganse nacht! 

 

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! 

 

 

Uitzending en zegen,  
de gemeente antwoordt met: Amen  

 

 

Orgelspel bij verlaten van de dienst  

 

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

 

Mededelingen:  
Zondag  13 december derde Advent kerkdienst om 10.30 uur.  

Voorganger ds. Joost Röselaers. Gastspreker, prof. P.van Vollenhoven 

 

Vrijzinnige Miniaturen uit Vrijburg 

Vanuit Vrijburg worden 5 dagen per week Vrijzinnige Miniaturen in de 

vorm van podcasts verstuurd. Deze podcasts zijn geïnspireerd op het thema 

“Het verlangen geraakt te worden” en worden geschreven en gemaakt door  

het zgn. Podcastcollectief van Vrijburg.  

U kunt deze vrijzinnige miniaturen van max. 3 minuten, beluisteren en lezen 

op uw email en op de website van Vrijburg  



Wilt u deze miniaturen dagelijks ontvangen? Meldt u dan aan via de web-

site of stuur een mailtje naar info@vrijburg.nl 

 

 

Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl  U kunt 

via de website onze nieuwsbrief aanvragen. 

 

Coronamaatregelen Vrijburg: Ook voor de laatste preventie maatregelen 

tegen corona kunt u terecht op Vrijburg website zoals o.a. geen gelegenheid 

met elkaar koffie of thee te drinken, (beperkte) aanmelding voor de kerk-

diensten. U wordt dan direct op de hoogte gebracht van de reservering.   

Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en mee-

praten in onze LinkedIn groep. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Japke van Malde (071-5142807), ds 

Joost Röselaers (06-55776713) en Lodewieke Groeneveld (06-40832921)  

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. 

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

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  

jroselaers@vrijburg.nl  

 

Naam…………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

E-mailadres:…………………………………………………… 
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