Dienst donderdag
24 december 2020

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten
Kerstavond
Want het licht schijnt in de duisternis

Rembrandt, de aanbidding van de herders

Voorganger: Joost Röselaers
Organist: Jan Pieter Lanooy
Zang: Kaiyi Min
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl en
via www.kerkdienstgemist.nl

Orgelspel
Luiden van de klokken
Welkom en korte mededelingen
Aansteken van de kaars
Stilte
Johannes 1
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Het was in het begin bij God.
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Lied: Komt verwondert u hier mensen 1 en 3
Gebed
Lied: Er is een roos ontloken 1-2-3
Kerstverhaal: Lucas 2: 1-8
Lied: Stille Nacht 1-2-3
Kerstverhaal: Lucas 2: 9-20
Zang: How beautiful are the feet (uit de Messiah)
Overdenking
Zang: Ehre sei Gott in der Höhe (Max Reger)
Voorbeden
stil gebed, afgesloten met het 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
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Mededelingen en collecten
.
.
.
.

de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor …
thema collecten:
eerste collecte:
tweede collecte: Diaconie
Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79
Of tweede collecte Gemeente
Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67

De collecteschalen staan bij de uitgang, evenals de witte zuil voor digitale giften
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

Slotlied Hoor de englen zingen d'eer 1 en 2
Uitzending en zegen,
Vervolg lied Hoor de englen zingen d'eer 3
Orgelspel bij verlaten van de dienst
Vergeet niet uw spullen mee te nemen

********************************************************
Mededelingen:
Zondag …. kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger:
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 website 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 kerkdiensten. U wordt dan direct op
de hoogte gebracht van de reservering.

Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten 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, 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
jroselaers@vrijburg.nl
Naam………………………………………………………….
Adres ………………………………………............................
Postcode en Woonplaats………………………………………
E-mailadres:……………………………………………………

