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Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!
zondag 13 april 2014 
Palmpasen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!
voorganger:  ds Jessa van der Vaart  
organist:   Erik Visser 



Orde van de dienst !
. orgelspel !
. luiden van de klokken !
. stilte !
. aansteken van de kaars  
          
de gemeente gaat staan !
.   lichtlied  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 zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. !
. groet  
 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. !



.  openingslied  lied 552, ‘Dit is een dag van zingen’ 
    tekst: Hanna Lam, melodie: Johann Crüger  
  !

!  !!
2 
Zijn intocht werd tot teken, 
tot hoeksteen van het recht; 
van vrede kwam hij spreken, 
van leven warm en echt. 
Gezegend is zijn naam.  
hij heeft aan ons zijn leven 
tn liefde doorgegeven 
Tot grond van ons bestaan.  !

3 
Dit is een dag van zegen, 
een dag van feest en licht, 
van palmen hoog geheven, 
van zon en vergezicht. 
Geef ons vandaag de moed 
het met uw naam te wagen,uw 
vrede uit te dragen. 
Loof God, want Hij is goed! !

de gemeente gaat zitten 



. gebed !

. lied    

!  !
2. 
Wij die nog mogen leven 
van hoop en vrees vervuld, 
aan machten prijsgegeven 
aan meer dan eigen schuld, 
wij die god weet hoe verder 
tot hiertoe zijn gespaard, 
dat wij toch nooit erkennen 
het recht van vuur en zwaard. !

3. 
Dat wij toch niet vergeten 
waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten 
opnieuw het licht ontwaakt,  
dat in ons wordt herschapen 
de geest die overleeft,  
dat onze lieve aarde 
nog kans op redding heeft.  !!



. lezingen   Zacharia 9, 9 en 10  
    Mattheus 26, 1-16   !
. lied   ‘Die rechtens God gelijk’ !

!  !
1 
Die rechtens God gelijk 
komt van de Vader voort, 
de Koning van zijn Rijk,  
Gods beeld en scheppend woord. !
2 
Hij heeft zichzelf ontdaan 
van alle heerschappij. 
Hij kwam in ons bestaan, 
Hij werd een mens als wij. !
3 
Hij werd ons aller knecht, 
zijn deemoed was zo groot. 
Hij stond voor ons terecht, 
gehoorzaam totterdood. 

4 
Maar God heeft hem gesteld 
hoog aan zijn rechterhand. 
God heeft zijn naam gemeld 
aan hemel, zee en land, !
5 
opdat zijn macht verstaan 
al wie Hij ‘t aanzijn geeft, 
opdat in Jezus’ naam 
zich buigt al wat leeft, -  !
6 
opdat wij met elkaar 
God geven alle eer, 
belijdend voor elkaar 
dat Jezus is de Heer!  



!
.   overdenking !
. lied 

!  
2  De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. !
3  De vossen hebben holen 
de mensen weten heg noch steg 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen 
maar wie is onze weg? !
4  De mensen hebben zorgen 
het brood is duur, het lichaam 
zwaar 
 en wij verslijten aan elkaar. 

!
5 
Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. !
6 
Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 
!

Wie kent de dag van morgen? 
De dood komt lang verwacht. 



!!
. voorbeden, stilte, 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. !!

. collecten, thema:  Jongeren !

.   eerste collecte: Kinderhospice Het Lindenhofje  
Het Lindenhofje is een huis in A’dam centrum (vallend onder de 
Goodwillcentra Amsterdam en onderdeel van het Leger des Heils) waar 
ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 19 jaar tijdelijk kunnen 
logeren en waar ook de ouder(s) en andere gezinsleden kunnen verblijven als 
zij dat graag willen.   
Rekening:NL 29 RABO 0157 4661 32 t.n.v..Stichting Leger des Heils, 
Amsterdam o.v.v. “ het Lindenhofje !
. tweede collecte: gemeente !!
.   attentie en informatie !!!!!!!!!



. slotlied    

!  !!
2 
De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd. !
3 
Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 
En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! !
4 
Sta op, o God, en maak het waar 
wat heel uw kerk bezingt: 
dat heel uw schepping weer 
ontwaakt 
uit haar betovering. 

!
5 
Want groot zijt Gij en daden groot 
zijn door uw hand gedaan; 
het graan ontkiemt ternauwernood, 
het sterft om op te staan. !
6 
Gij hebt de groeve toegedekt 
waarin de korrel viel 
om weer te worden opgewekt: 
Adam met hart en ziel. !
7 
Nu is de dag van oogsten daar, 
het hoogste van de tijd; 
een koning als een korenaar 
staat op in majesteit. !!!!



!
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. !
. orgelspel  !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. J.P.S. Offerhaus-Stoop Amsterdam-zuid 
Mevr. S.M.Ganzert-Coert. Amsterdam-centrum !
. Mededelingen:  !
.   Donderdag 17 april, Witte donderdag. Kerkdienst in Vrijburg om 19.30         
uur. Avondmaal, en medewerking van de cantorij. Voorganger, ds. Joep de     
Valk !
.   Donderdag 17 april om 12.30 uur, de maandelijkse lunch van de diaconie      
in de Moddermanzaal. !
.   Zondag 20 april, Pasen. Kerkdienst in Vrijburg om 10 uur. 
    Voorganger, Prof.dr.M.van Leeuwen. !
.   Op zondag 18 mei om 10.00 uur is de intrededienst van ds. Joep de Valk.       
Hij wordt bevestigd door ds.Joost Röselaers. !
. 
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via http://kerken.streamit.eu. 
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 
meepraten in onze LinkedIn groep. !!
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook (06-44886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen.


