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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 de Eeuwige, 
 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: die ons stelt in haar 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. 
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lied: oude liedboek 380 in combinatie met Licht 12 

!  
Wordt wakker want de zon komt op.  
Zij warmt de rode rozenknop  
en brengt het licht weer terug op aard. 
Dat is het opstaan meer dan waard.  

Sta op en warm je aan die gloed. 
Zie deze dag weer tegemoet.  
Verheug je op wat komen zal. 
Wees onderdeel van het heelal. 

Al zijn we nog zo nietig klein. 
Vandaag zal nu de onze zijn. 
In ’t eigen leven zijn wij groot. 
Door wat het zonlicht ons steeds bood. 

de gemeente gaat zitten 
inleiding 

stilte 1 minuut 
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inkeergebed 

inkeerlied  Wees de grond onder mijn voeten,  
          tekst: Reinier Kleijer 
          De organist speelt de melodie een keer voor. 

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. 
  
Wees de stem in onze stilte  
en het oor dat ons verstaat  
wees de warmte als de kilte  
onze liefde sterven laat;  
En geef steeds betekenis  
aan de vraag wat leven is. 

Wees de ziel van mijn gedachten,  
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. 

Wees de zekerheid als twijfel  
ons verlamt tot op het bot.  
Laat in ons het inzicht rijpen  
van wat mensen noemen 'God',  
en zaai twijfel in mijn geest  
als ik u te zeker weet. 

overweging Ieder mens een schepsel Gods 
Cecile de Quay 

pianospel 
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lezing Johannes 9 - G e n e z i n g  v a n  e e n  b l i n d g e b o r e n e  

Bij het naar buiten gaan zag Jezus een man die al vanaf zijn geboorte blind 
was. Zijn leerlingen vroegen Hem: ‘Rabbi, waarom is hij blind geboren? 
Heeft hij dat te wijten aan zijn eigen zonde of aan die van zijn ouders?’ Jezus 
antwoordde: ‘Niet aan zijn eigen zonde, en evenmin aan die van zijn ouders. 
Nee, de daden van God moeten in hem openbaar worden. 

lezing Jean Vanier – De spiritualiteit van De Ark  
Als je vriend wordt van de arme gaat je hart open en wordt je een ander 
mens 

Ik had mijn hart afgeschermd tegen mijn kwetsbaarheid. In de Ark ging het 
niet meer om “hogerop te komen” door steeds efficiënter en belangrijker te 
worden. Het ging erom “af te dalen”, mijn tijd “te verdoen” met mensen die 
een verstandelijke handicap hebben en met hen een gemeenschap te vormen, 
een plaats waar we met elkaar verbonden zouden leven. 
(....) Ik moest leren in zo’n onderlinge verbondenheid lief te hebben. 
Van iemand houden betekent natuurlijk dat je iets voor hem wilt doen, maar 
het is vooral bij hem zijn om hem te doen inzien hoe mooi en waardevol hij 
is en om hem te helpen op zichzelf te vertrouwen. Liefhebben betekent ook 
je eigen armelijkheid niet verbergen voor de ander, maar hem de ruimte 
geven om jou lief te hebben. 
(....) Dankzij hen ging voor mij een andere wereld open, niet de wereld van 
succes, van macht en doelmatigheid, maar de wereld van het hart, van 
kwetsbaarheid en saamhorigheid. Dat was nieuw voor mij. Zij brachten mij 
heelheid en innerlijke eenheid. 
Vriend worden van een arme vraagt veel van je. Het leed heeft een 
onontkoombare realiteit. Je kunt niet langer wegvluchten in allerlei 
fantasieën en dromen. Hun roep om solidariteit dwingt je tot het maken van 
allerlei keuzes, tot dieper inwendig leven. Het dwingt je de liefde te maken 
tot de kern van je dagelijks leven. Je wordt er een ander mens door. 

afsluitende woorden   
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lied Iona 40 Wil je opstaan en mij volgen 

!  

     Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
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voorbeden, afgewisseld met 

!  

meditatieve stilte 3 minuten 

gezamenlijk Onze Vader 

bloemen 
De bloemen uit deze kerkdienst worden gegeven aan: Cécile de Quay 

mededelingen en open tijd 

collecten voor Exodus en voor L’Arche Gouda 
De Canadees Jean Vanier begon L’Arche in de 60er jaren, door zijn leven te 
delen met Raphaël Simi en Philippe Seux. Ik citeer: “door dit simpele 
samenwonen met mensen met een verstandelijke beperking is mijn leven 
grondig veranderd. Tot dan toe had ik mij in mijn doen en laten vooral laten 
leiden door mijn verstand en mijn plichtsgevoel. Ik had mij inwendig 
afgeschermd tegen mijn angsten en mijn kwetsbaarheid. In L’Arche heb ik 
leren leven vanuit mijn hart”. Zo is een wereldwijde beweging van Ark-
gemeenschappen ontstaan.  De beweging heeft veel bekendheid gekregen 
toen de bekende Nederlander en Harvard hoogleraar Henry Nouwen in zo’n 
gemeenschap ging wonen en daar een prachtig boek over schreef: “Adam”.  

L’Arche Gouda is een AWBZ instelling en krijgt van daaruit betaald. Het 
blijft daar uiteraard niet bij de basiszorg en de extra’s worden betaald met 
particulier geld. Op verzoek vermelden wij hier hun bankrekeningnummer 
voor uw welkome steun: NL18RABO0116920718, tnv Stichting Vrienden 
van de Ark Nederland. Onder vermelding van “De Ark Nederland”. 
Zie ook www.larchegouda.nl.   
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orgel/pianospel tijdens de collecten  

slotlied:   

!  

Storm en aarde, bomen, stromen, 
zon en vuur,  
gij wolken en dromen,  
nachten, dag en duur,  
licht en donker, dood en leven,  
wereld, mensenzaad,  
weest mondig en volmaakt,  
looft Hem met woord en daad. 

Afscheid en zegen 

Dauw en regen, vorst en koude,  
ijs en sneeuw,  
de slang en de vis,  
de vogel en de leeuw,  
geesten in de hemel en  
gij mensen met uw stem:  
gelooft Hem op zijn woord,  
dat gij bestaat in Hem.  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.   orgelspel 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 

Mededelingen: 
Zondag 22 februari 2015, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, Mevr.Prof.dr. C.M.G.Berkvens-Stevelinck 

Donderdag 19 febr. om 12.30 uur, de diaconielunch. 

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  
onze nieuwsbrief aanvragen via deze website. 
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.
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