
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 december 2020 

3e Advent 

 

Verbondenheid 

 
  



orgelspel (stilte wordt op prijs gesteld) 

stilte 
 
♫ Pocket Size Sonata: Modal Blues – Alec Templeton 

 

welkom en mededelingen 
stilte 

 
allen gaan staan  
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O kom, Gij wortel Isaï 

verlos ons van de tyrannie 
van alle goden dezer eeuw 

o Herder, sla de boze leeuw 
Weest blij, weest blij, o Israël 

Hij is nabij, Immanuël 
 

Groet 
 
♫ Antwoordlied 

 
allen gaan zitten 

Gebed 
 
♫ Nu daagt het in het oosten (444)  

 

 
  

 

De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht.  
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 Zij, die gebonden zaten 

 in schaduw van de dood, 
 van God en mens verlaten – 

 begroeten ’t morgenrood. 
 

 
Verwelkoming nieuwe vrienden 

 
Klaas van Gelder 

Thom van Os  
Anton Philips 

Roland van Limburg Stirum  
Welmoet Tideman 

Marien en Lenie van Vliet 
 
 

♫ Nu daagt het in het oosten (444) 

 
 De zonne, voor wier stralen 

 het nacht'lijk duister zwicht, 
 en die zal zegepralen, 

 is Christus,'t eeuwig licht!  
  

 Reeds daagt het in het oosten, 
 het licht schijnt overal: 

 Hij komt de volken troosten, 

 die eeuwig heersen zal. 
 

Verwelkoming nieuwe leden/bevestiging nieuwe 
kerkenraadsleden  

 
Ellen de Jong-Kop 

Sophie Westra 
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♫ Hij die gesproken heeft een woord (362)

 
 

     
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weg getild 

en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van  
dagen. 

 
 

1 Johannes 1: 1-7a (Naardense Bijbel/NBV)  
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♫ Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven! 

(974) 
 

 
 

 Wij zijn aaneengevoegd, 

 bedacht met uw genade. 
 Op liefde hebt Gij ons 

 gebouwd, bedeeld met gaven. 
 En wat wij zijn draagt bij 

 tot welzijn van elkaar. 
 In onze eenheid wordt 

 uw liefde openbaar. 
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 God, laat geen mensenkind 

 uit uw ontferming vallen. 
 Weer met uw ruime hart 

 het kwade van ons allen. 
 Gij zijt te goeder trouw 

 geweest van het begin. 
 Vasthoudend blijft Gij tot 

 uw liefde overwint. 
 

Preek 
 

Stilte 
 
♫ Dance Preludes: Andantino - Witold Lutoslawski 

 
 
Gebed (♫ Ubi Caritas) - stil gebed - 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 de 
boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid  in eeuwigheid.  
Amen. 

 
 

 
allen gaan staan 
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♫ O kom, o kom, Immanuël 
 

O kom, o kom, Gij Oriënt 

en maak uw licht alom bekend 
verjaag de nacht van nood en dood 

wij groeten reeds uw morgenrood 
Weest blij, weest blij, o Israël 

Hij is nabij, Immanuël 
  

O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom 

dat wij betreden uwe poort 
Jeruzalem, o vredesoord 

Weest blij, weest blij, o Israël 

Hij is nabij, Immanuël    
 

Zegen 
 
Beantwoord met: ♫ O kom, o kom, Immanuël 

 

O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 

O Adonai die spreekt met macht, 

verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 
 

Orgelspel 
 

 
Bij de uitgang is één collecte ten behoeve van Kinderfonds 

Mama's en voor de eigen gemeente. Gegevens verderop. 
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Voorganger: ds Friso Boogerd 

Bijbellezing: Sophie Westra 
Orgel:  Marien van Vliet 

Piano:  Emil Blomberg 
Klarinet:  Maarten den Ottolander 
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Uitgangscollecte ten behoeve van Kinderfonds Mama's en voor 

de eigen gemeente 

 
(Mobiel) overmaken:  

NL 90 INGB 0000 3006 52 t.n.v. Remonstrantse Gemeente 
Naarden-Bussum onder vermelding van ‘Collecte 13 dec. 2020’ 
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Als je ons digitale nieuws wilt ontvangen of een abonnement of 

onze papier nieuwsbrief, stuur dan een mailtje met haam, adres en 

telefoonnummer naar secretariaat.remkerknb@gmail.com 

 

Wil je contact opnemen of meer horen over wat ons bezielt? Mail 

dan naar Friso Boogerd, Predikant Remonstranten Naarden-

Bussum: info@boogerdcoaching.nl 

 

Of wil je contact en heb je misschien een mooi idee voor de 

vernieuwende activiteiten van de Remonstranten Naarden-Bussum? 

Stuur dan een bericht naar Claartje Kruijff- vernieuwingspredikant 

Remonstranten Naarden-Bussum: claartjekruijff@ziggo.nl 

 

Remonstranten vinden dat geloof begint bij jou, met 

de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop 

volgen met de mensen die je ontmoet en de 

gesprekken die je hebt. Voor meer informatie: 

www.remonstranten.nl 
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 Alleen door het licht heen… 

 

Alleen door het licht heen 

kan ik bij de mensen 

terug. Anderen 

hebben dat schijnbaar niet nodig 

of het gaat zo onbewust 

dat ze er verder weinig mee doen, 

maar ik zoek de gespannen 

rust waarin je iedereen 

ziet in his own light, hoogst – 

eigen onteigend licht, 

en ook wat niet als enige 

maar duidelijk genoeg 

Vroman al kortweg schreef: 

Liefde het enige. 

 

Hans Andreus 
(Uit: Om de mond van het licht) 
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