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Les disciples Pierre et Jean courant au sépulcre 

 le matin de la Résurrection, Eugene Burnand 1898 

zondag  27 maart 2016 
voorganger:  ds. Joep de Valk 
organist:   Erik Visser 
lector  Frans Joachimsthal 
koor o.l.v.  Tristan Knelange 



Waarlijk opgestaan 

“De Heer is waarlijk opgestaan!” Met deze woorden hebben 
christenen door de eeuwen heen elkaar begroet op 
Paasmorgen.  
Het nieuwe begin in de natuur brengt hoop. Zo ook hebben de 
volgelingen van Jezus van Nazareth geweigerd om het goede, 
dat zij ervaren hadden, los te laten. En na hen weer andere 
volgelingen. Twintig eeuwen lang. 
Met Pasen overwint het goede en kunnen wij het kwade achter 
ons laten. Het is tijd om opnieuw te beginnen. 

De hemel brak open 
De ruimte werd groter 
Ik voelde me vrij  
en ik wist niet waarom 
Jij hebt de liefde nooit verloren  
maar je vloog te hoog  
te dicht bij de zon 

Jij viel zoals licht  
in mijn leven naar binnen. 
De zon door de ramen  
aan het begin van de dag. 
Jij zei het wordt tijd  
om opnieuw te beginnen. 



We leven alleen nog  
recht uit het hart. 

Uit: Lied van Maria Magdalena, Stef Bos 

orgelspel,  Girolamo Frescobaldi, Toccata in C 

luiden van de klokken 

stilte 

aansteken van de kaars  

de gemeente gaat staan 
Lichtlied doe je licht aan 

!  
  
bemoediging 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 haar 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. 

openingslied 630 
 

!  

Al wat ten dode was gedoemd  
mag nu de hoop herwinnen;  
bloemen en vogels, - alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer,  
dan is het tevergeefs niet meer  
te bloeien en te minnen. 

inleiding, stilte, inkeer 



lied uit de Vrijburgbundel  Het pure witte licht 

cantorij 1 en 4, allen 2, 3, 5, 6, 7        tekst : M.Kuijck- de Bruijne 
                       mel: Jaap Geraedts  

!  



lezing Lukas 24, 1-12 

Waarom zoekt u de levende bij de doden? 

Op de eerste dag van de week  
gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf  
met de geurige olie die ze bereid hadden. 
Bij het graf aangekomen, zagen ze echter  
dat de steen voor het graf was weggerold, 
en toen ze naar binnen gingen,  
vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. 
Hierdoor raakten ze helemaal van streek.  

Plotseling stonden er twee mannen  
in stralende gewaden bij hen. 
Ze werden door schrik bevangen  
en sloegen de handen voor hun ogen.  

De mannen zeiden tegen hen:  
‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? 
Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt.  
Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: 
de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars  
en moest gekruisigd worden  
en op de derde dag opstaan.’ 
Toen herinnerden ze zich zijn woorden. 

Ze keerden terug van het graf  
en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen  
wat er was gebeurd. 
De vrouwen die het graf bezochten, waren  
Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus,  
en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden.  
Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, 
maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. 
Petrus echter stond op en rende naar het graf.  
Hij bukte zich om te kijken,  
maar zag alleen de linnen doeken liggen.  
Daarop ging hij terug,  
vol verwondering over wat er gebeurd was. 



lied 809  Blijf niet staren (3x) canon! 

!  
  
overweging 

pianospel, Wolfgang Amadeus Mozart, Andantino in Es 

Bevestiging van Joan de Roos als nieuw bestuurslid 
Na de bevestiging en zegen zingen wij als antwoord lied 672 vers 6 



!  

voorbeden afgewisseld met  “Zuivere vlam” 

!  
  
meditatieve stilte 



gezamenlijk Onze Vader 

mededelingen en open tijd 
De bloemen uit de dienst worden gegeven aan Tristan en Maaike 
(cantorij) en aan Joan de Roos. 

collecten Thema Vreemdelingen 

.   eerste collecte; VluchtelingenWerk  Amstel tot Zaan  
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en 
vluchtelingen in de hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige 
asielprocedure en helpt vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw 
bestaan. Bij het vinden van huisvesting, het leren van Nederlands, het 
(bij)scholen, het opdoen van contacten en het vinden van werk. 
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93  t.n.v. Stichting 
VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan 
  
.   tweede collecte; gemeente 

.   orgelspel tijdens de collecten,  Johann Ludwig Krebs,  ‘Christ lag 
in Todesbanden’. 

slotlied 642 Ik zeg het allen, dat hij leeft 
koor 1 en 6,  allen 2, 7 en 8 
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2. Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 

6. Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 
getroost en wanhoop niet: 
een weerzien zonder einde zal 
verzoeten uw verdriet. 

7. Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 

afscheid en zegen 

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

orgelspel, Dietrich Buxtehude, Toccata in F 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 

. Mededelingen:  

Zondag  3 april  2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds.Lennart Heuvelman.   (0-100 dienst) 

Dinsdag 5 april om 19.45 uur, Mindfulness in de van Hillekamer. 

Donderdag 7 april, om 20.00 uur, lezing over Napels door Marc 
Leijendecker i.v.m. reis naar Napels.(voor iedereen toegankelijk.) 



Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, 
gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.  
Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in 
vrijheid  zijn onze uitgangspunten Deze staan als vanzelfsprekend 
aan de basis van al onze activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, 
gesprekskringen, onderlinge hulp en steun, reizen en uitjes. 
Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders 
persoonlijke geloofsontwikkeling.  Ook jongeren hebben hun eigen 
plaats van ontmoeting, eigen programma’s en een vrije inloop in de 
kelderruimte. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt 
ze volgen via www.kerkdienst gemist.nl 
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. 

http://www.kerkdienst

