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Orde van dienst. !
orgelspel  Dietrich Buxtehude, Toccata in g !
luiden van de klokken !
stilte en aansteken van de kaars  !

de gemeente gaat staan 
Lichtlied doe je licht aan 

!  
  !
votum en groet 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. 
 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. !
 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. !!!



Lied Nieuwe liedboek 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 

!  !

!  !
de gemeente gaat zitten !!

inleiding, stilte, inkeer !!!!



inkeerlied Licht 23 Jij bent mijn steun 

!  !!
Jij wijst de weg die ik zal gaan,  
je leidt me ’t doolhof uit. 
Ik bouw op jou mijn leven lang,  
de basis voor elk besluit. !
En door die steun voel ik me sterk  
en kan ik het leven aan. 
De kracht die je bracht vervult mijn hart  
dat altijd blijft openstaan. !!!!!

de koffer en verhaal de Verborgen Schat 
Kinderen gaan naar eigen ruimte om een schat te ontdekken !!!!!



lezing Matteus 13: 44-45.31-35 !
Het is met het koninkrijk van de hemel  
als met een schat die verborgen lag in een akker.  
Iemand vond hem en verborg hem opnieuw,  
en in zijn vreugde besloot hij  
alles te verkopen wat hij had  
en die akker te kopen.  !
Ook is het met het koninkrijk van de hemel  
als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. 
Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond,  
besloot hij  
alles te verkopen wat hij had  
en die te kopen. !
Hij hield hun een andere gelijkenis voor:  
‘Het koninkrijk van de hemel  
lijkt op een zaadje van de mosterdplant  
dat iemand meenam en in zijn akker zaaide.  
Het is weliswaar het kleinste van alle zaden,  
maar het groeit uit tot de grootste onder de planten.  
Het wordt een struik,  
en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’  !
Hij vertelde hun een andere gelijkenis:  
‘Het koninkrijk van de hemel  
lijkt op zuurdesem die door een vrouw  
met drie zakken meel werd vermengd  
tot alle meel doordesemd was.’  !
Al deze dingen zei Jezus  
in gelijkenissen tot de menigte;  
hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen.  
Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet:  
‘Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen;  
ik zal bekendmaken  
wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was.’ 
!



Gezongen lezing The Rose !
Some say love, it is a river 
That drowns the tender reed 
Some say love, it is a razor 
That leaves your soul to bleed 
Some say love, it is a hunger 
An endless aching need 
I say love, it is a flower 
And you, its only seed !
It's the heart, afraid of breaking  
That never learns to dance 
It's the dream, afraid of waking 
That never takes the chance 
It's the one who won't be taken 

Who cannot seem to give 
And the soul, afraid of dying 
That never learns to live !
When the night has been too lonely 
And the road has been too long 
And you think that love is only  
for the lucky and the strong 
Just remember in the winter 
Far beneath the bitter snow 
Lies the seed that with the sun's 
love,  
In the spring becomes the rose 
!!

overdenking !
orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in C !
voorbeden, afgewisseld met 

!  
meditatieve 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 Vreemdelingen !

.   eerste collecte:  VluchtelingenWerk  Amstel tot Zaan   
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en 
vluchtelingen in de hoofdstad.  
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93  t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk 
Amstel tot Zaan !
.   tweede collecte: diaconie !
.   orgelspel tijdens de collecten, Giulio Segni, Ricerar in e !
attentie en informatie 
kinderen laten zien welke schat zij hebben ontdekt. !
slotlied Licht 100 Ik hoop    
Melodie Silver threads among the gold 
Organist speelt het een keer voor !!
“k Hoop dat je altijd mag dromen  
met de wind steeds in je rug 
Dat gedachten blijven stromen,  
niet te langzaam, niet te vlug. 
Moge ’t zonlicht op je schijnen,  
zachte regen voor de groei. 
‘k Hoop dat zorgen snel 
verdwijnen,  
dat je komt tot volle bloei. 

Dat je echt aandachtig luistert  
naar je hart en je verstand,  
dat het onweer voor je fluistert,  
’n wolk met goud zal zijn omrand,  
dat ’t geluk komt bovendrijven,  
ook al is dat heel fragiel,  
dat je altijd trouw mag blijven,  
aan het diepste van je ziel. !!

Afscheid en zegen !
(herhaling tweede couplet) !
dat je echt aandachtig luistert  
naar je hart en je verstand,  
dat het onweer voor je fluistert,  
’n wolk met goud zal zijn omrand,  
dat ’t geluk komt bovendrijven,  

ook al is dat heel fragiel,  
dat je altijd trouw mag blijven,  
aan het diepste van je ziel. !



orgelspel  Dietrich Buxtehude, Ciacona in e !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr.G.Boonstra-Elzinga. Amsterdam-rivierenbuurt 
Mevr.H.S.A.Nederburgh. Amsterdam-buitenveldert. !
mededelingen:  !
Zondag 9 maart kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  
Voorganger, ds.Jessa van der Vaart  !
Zaterdag 8 maart, Remonstrantse beraadsdag in Amersfoort. Informatie en 
opgave, info@remonstranten.org tel:030-2316970 !
Morgen (3 maart) Algemene jaarvergadering van Vrijzinnige Protestanten in 
Noord-Holland. (informatie ligt op de leestafel achterin de kerk). !!!!!!!!!
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 bent u van 
harte welkom om hen te bellen.


