
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst zondag 4 december 2022 
 

Dromen van vrede: Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
(Micha 4, 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beeld van Yevgeny Vuchetich, geschenk van de Sovjet-Unie aan de Verenigde Naties in1959 

 
Voorganger: ds. Juup van Werkhoven-Romeijn 

Organist: Jan Pieter Lanooy 
Lector: Jet van Koppen 



 

 

Opening van de dienst 
 
Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen BWV 658, Johann Sebastian Bach 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars en Stilte 
 
De gemeente gaat staan  
 
Lichtlied: ‘Licht dat wil ingaan tegen donkere nachten’ 

 

 
 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 
 



 

 

Gebed 
 
Lied: 439, 1-2-3, Verwacht de komst des Heren 

 

 
2 Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, – bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 

3 Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 



 

 

Inleiding 
 
Lezing: Micha 4, 1-7 en Micha 5, 1-4a 
 
Lied: 498, 1-2-3-4, Bethlehem, o uitverkoren stad 

 

 
2 In het ondoordringbaar duister, 
in onzekerheid en pijn, 
in het land van licht noch luister 
zal Hij onze Redder zijn. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
4 Trouw en goedheid zullen wonen 
in het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, tronen 

3 Heft uw hoofden, kleine mensen, 
als uw nieuwe koning komt. 
Hij doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
zullen buigen voor dit kind. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 



 

 

Lezing: Lucas 1, 39-56; aansluitend lied  158b 

 
 
Overdenking 
 
Stilte  
 
Muziek: Nun komm der heiden Heiland BWV 659 (arr. Busoni voor piano), 
             Johann Sebastian Bach 
 
Voorbeden 
 
Stil gebed, afgesloten met het Onze Vader 



 

 

Mededelingen en collecten 
 
De bloemen in deze dienst gaan naar mw. H.M.C. Blok van Laer 
 
Collectethema: Stad en de naaste 
 
Eerste collecte: Stichting Opkikker 
Stichting Opkikker biedt gezinnen met een ziek kind een onvergetelijke dag. 
Men ontzorgt hen een hele dag met een supergaaf activiteitenprogramma 
dat helemaal is toegesneden op hun specifieke gezinssituatie: een Opkikker-
dag. Via de sponsor Center Parcs heeft men een permanente locatie op De 
Eemhof, waar elk jaar zo’n 2 000 nieuwe gezinnen ontvangen worden. 
Rekening: NL44RABO0157182622 Stichting Opkikker in Almere 
 
Tweede collecte: onze diaconie 
De diaconie zet zich in voor de samenleving. 
Zij ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De di-
aconie ondersteunt voorts projecten In Amsterdam en ver daarbuiten. 
Rekening: NL 56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 1730. 
 
Voor digitaal collecteren maken wij gebruik van een algemene QR-code. 
Deze kunt u niet met uw eigen bank-app lezen maar wel met een algemene 
QR-code reader (bv Lens op Android of Camera op iPhone). U kunt ook in 
uw internetapplicatie naar vrijburg.nl/collecte1 en vrijburg.nl/collectediaco-
nie  gaan. In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalver-
zoekpagina van Vrijburg. In de kerk kunt u voorts bij de witte zuil bij de uit-
gang betalen met uw bankpas. 
 

    

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=PqS8hGsepSYJ7uQajiSpdWTNNof1C1vc


 

 

De gemeente gaat staan 
 
Slotlied: 444, 1-2-3-4-5, Nu daagt het in het Oosten 

 

 
2 De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
4 De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 

 
3 Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 
 
5 Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
Uitzending en zegen 
 
Orgelspel: Nun komm der heiden Heiland BWV 661, Johann Sebastian Bach 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken 
 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  en 
via www.kerkdienstgemist.nl 

http://www.vrijburg.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

Mededelingen  
 
Zondag 11 december kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorgangers: Joost Röselaers. 
Vrijburg laat voorgaan: rabbijn Joram Rookmaker. 
 
Donderdag 15 december 12 – 14 uur Adventslunch. Opgeven bij bu-
reau@vrijburg.nl of via tel. 020-761452377. 
 
Zondag 18 december 11:45 uur. Opening tentoonstelling ‘Drieluik’ in de 
Moddermanzaal. 
 
============================================================= 
De voorgangers van Vrijburg zijn, ds. Joost Röselaers, ds. Mpho Tutu van 
Furth en ds. Rachelle van Andel. 
 
 
Contactgegevens 
ds. Joost Röselaers 
Mobiel nummer: 06-55776713 
jhroselaers@gmail.com  
 
Mpho Tutu van Furth, via 
pastor@vrijburg.nl 
 
ds. Rachelle van Andel 
rachellevanandel@vrijburg.nl 
 
 
 
Algemeen 
Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap, gevormd door 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. 
Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders 
persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerk-
diensten, gespreksgroepen en overige activiteiten. 
Voor de verschillende Nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden via onze web-
site: www.vrijburg.nl 

mailto:bureau@vrijburg.nl
mailto:bureau@vrijburg.nl
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mailto:pastor@vrijburg.nl
http://www.vrijburg.nl/

