
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 5 april Pasen 

voorganger:  ds Jessa van der Vaart  
organist:   Erik Visser 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Tristan Knelange 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Girolamo Frescobaldi Toccata in F 

. 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    

!  

2  Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 

4  Sta op! - Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van 't graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, - 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 
                                                                        de gemeente gaat zitten 



. gebed 

. lied   ‘O Christus heel de wereld’  
    
                                                anoniem, Keulen; vertaling: Ad den Besten  

!  

2   Nu groeit en bloeit wat bloeien       
kan 
- halleluja, halleluja - 
uw hele schepping weet ervan. 
Halleluja, Halleluja. 

3   De vogels zingen allemaal 
- halleluja, halleluja - 
nu jubelt ook de nachtegaal. 
Halleluja, halleluja. 

4   De hooggerezen zon zet thans 
- halleluja, halleluja - 
de wereld in een nieuwe glans.  
Halleluja, halleluja.  

5   Zo schoon als d’eng’len aan uw      
hof 
- halleluja, halleluja - 
zingt hier de kerk, o Heer, uw lof.  
Halleluja, halleluja.  

6  O Christus heel de wereld is 
- halleluja, halleluja - 
vervuld van uw verrijzenis 
Halleluja, halleluja. 



. eerste lezing  Jesaja 25, 6-9 

. lied   ‘Eeuwige God…’ 
    tekst: Huub Oosterhuis, mel.: ‘slaat op de trommele’  

!  
  
2   Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan.  

3   Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.  

4   Gij zijt in alles diep verscholen 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd.  

5   Eeuwige God, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig 
tot wij in U volkomen zijn.  



. tweede lezing  Markus 16, 1-8   

. lied   ‘Hij kwam ons tegemoet’  
                                                                                        tekst: Karel Deurloo,   
1: cantorij 

!  

2: allen  
Maar wij herkenden niet 
toen Hij vlakbij ons was 
zijn stem, zijn woord van hoop. 
Zelfs toen hij met ons sprak 
herkenden wij Hem niet.  

3: cantorij 
Als vreemdeling die ons 
op weg al had verrast 
bleef Hij bij ons in huis. 
Zo werd hij onze gast 
als vreemdeling bij ons. 

4: allen  
Hij brak met ons het brood 
zoals Hij had gedaan 
met al wie honger had 
en reikte ons het aan. 
Zo brak Hij voor ons brood.  

5: allen  
Hij komt ons tegemoet 
nu wij een nieuwe dag 
Zijn dag hebben gezien. 
Wij weten: onverwachts 
komt Hij ons tegemoet.  



. overdenking 

. lied    
  ‘Het oude woord’ 
  tekst: Sytze de Vries, melodie: Den bliiden requiem, 1631 
1: cantorij 

!  

2: allen 
Wij leven van de liefde 
en ademen haar in. 
Wij zijn elkaars omarming, 
het scheppende begin 
uit God opnieuw geboren, 
geroepen in het licht. 
Zijn zegenende glimlach 
heeft ons weer opgericht.  

3: allen  
De liefde is door Christus 
als beeld van God getoond. 
Zo kennen wij de Vader 
aan ’t leven van de Zoon.  
De liefde is het antwoord 
dat ieder verder draagt, 
waarin God zich laat kennen 
aan al wie naar Hem vraagt.  



. gezongen voorbeden ‘Gij die geroepen hebt Licht’  
     tekst: Huub Oosterhuis, melodie: A. Oomen 

cantorij:  
Gij die geroepen hebt “licht” en het licht werd geboren,  
en het was goed – het werd avond en morgen tot op vandaag.  
Gij die geroepen hebt “o mens” en wij werden geboren, 
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef.  

allen,    

!
cantorij: 
Gij die liefde zijt, diep als de zee, 
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 
laat niet verloren gaan een mensenkind. 
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, 
laat niet de dood die alles scheidt en leegmaakt, 
laat niet de tweede dood over ons komen.  

allen, refrein:  
Omdat gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.  

cantorij:  
Voor allen die gekruisigd worden wees niet niemand, 
wees hun toekomst ongezien.  
Voor mensen die van u verlaten zijn,  
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen. 
Voor uw naamgenoten in ons midden: 
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. 



Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen, 
dat zij staande blijven in ons midden.  
allen, refrein:  
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.  

cantorij:  
Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt, 
Gij die vreugde schept in mensen, 
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult,  
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 
doe ons opengaan voor het visioen van vrede,  
dat sinds mensenheugenis ons roept.  

allen, refrein:  
Omdat gij het zijt, groter dan ons hart,  
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.  

cantorij: 
Verhaast de dag van uw gerechtigheid. 
Zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld 
mensen gemarteld worden, kinderen gedood; 
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven. 
Zoals een hert reikhalst naar levend water, 
doe ons zo verlangen dat wij, 
nu nog verdeelde mensen, in uw stad verzameld zijn, 
in U verenigd en voltooid, in u vereeuwigd.  

Gedenk uw mensen, dat zij niet tevergeefs geboren zijn.  

allen, refrein: 
Omdat gij het zijt, groter dan ons hart,  
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.  



. 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: Stichting Weekje Weg    
Weekje Weg is een project voor mensen met een kleine portemonnee. 
Ruim 2 miljoen mensen in Nederland leven op of onder het niveau van een 
minimuminkomen. Als men langdurig in zo'n situatie verkeert betekent dat 
"overleven". Niet deel kunnen nemen aan het arbeidsproces leidt in veel 
gevallen tot isolement. Gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie 
gaan, zien dat elke zomer velen wel op vakantie kunnen. Het project Weekje 
Weg biedt hen ook hiervoor de mogelijkheid.  
St.Weekje Weg biedt gemeenten mogelijkheden om gezinnen die langdurig 
van een minimumuitkering moeten rondkomen een weekje op vakantie te 
laten gaan met het doel hen uit de sleur van hun situatie te halen en hun 
sociaal isolement te doorbreken.  
Jaarlijks kunnen er zo’n 400 gezinnen op vakantie. De deelnemers betalen 
een relatief geringe eigen bijdrage. De vakanties vinden in principe plaats in 
alle schoolvakantieweken. 
Rekening: NL 80 INGB 0000 0082 80 Stichting Weekje Weg in Vierhouten 

. tweede collecte: diaconie 

.   orgelspel; Johann Ludwig Krebs, “Christ lag in Todesbanden” 

.   mededelingen en open tijd 



. slotlied    

!  

2 
Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over 't ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 

3 
Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 

4 
Tenonder ging de sterke dood, 
tenonder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 

8 
't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

. orgelspel Johann Sebastian Bach. Preludium en Fuga in G 

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

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: Dhr. W Neuhaus. 



. Mededelingen:  

Zondag 12 april 2015  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, Dik Mook 

Zaterdag 11 april, om 10.00 uur 
2e keer van 2 maal Schütz in Vrijburg  
Deze keer staat het oratorium Historia der Auferstehung van Heinrich            
Schütz uit 1623 centraal. Cursusleider is Erik Visser. 

Dinsdag 14 april van 19.30-21.00 uur, in de van Hillekamer, 
Ruimte voor aandacht/ Mindfulness meditatie.  

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 kerkdiensten, kringen, 
gemeenteavonden en overige activiteiten. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via kerkdienstgemist.nl 
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.


