
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Vrijburg laat Voorgaan 
Abdulwahid van Bommel over Rumi als gids 

!  
   Bisjnew ... 

Luister naar de fluisteringen van het riet,  
luister hoe het weeklaagt  
over de scheiding..  

Zondag 1 mei 2016 
voorganger: ds. Joep de Valk 
organist: Henk Geurtsen  
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orgelspel 

luiden van de klokken en stilte 

aansteken van de kaars en welkom 

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.  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Lied   De geest van God waait als de wind 

!  
           3. In stilte werkt de Geest van God, 
                 stuwt voort met zachte krachten, 
                 een wijze moeder die ons hoedt, 
              een bron van goede machten. 
              Zij geeft ons moed om door te gaan, 
              doet mensen weer elkaar verstaan, 
             omgeeft ons als een mantel.  

de gemeente gaat zitten 
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inleiding, stilte, inkeergebed 

inkeerlied Wees de grond onder mijn voeten,  
tekst: Reinier Kleijer, melodie psalm 146 

!  
1.   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. 

2.   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. 

3.  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. 

inleiding op lezingen en overdenking. 
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lezing, openingslied  uit de Masnavi vers 1-18 (Arabisch gedicht)  

We kennen  onszelf en zeggen:  
‘Ik ben leeg, en ik wil terug naar het rietbed waar ik in de modder van God  
stond en suiker maakte.’  
Dat is alles wat taal kan uitdrukken, wenen en klagen, de droefheid van 
verlangen, treuren niet in de aanwezigheid van de Geliefde te zijn. Om 
geluid en eventueel mooi geluid te kunnen maken dienen wij hol te zijn,  
zoals een rietfluit. Er dienen negen gaten vakkundig in ons te worden  
aangebracht  en dan… dienen we te worden bespeeld door een fluitspeler.  
Wie die fluitspeler is, dat is het mysterie...  
Wanneer we ons laten bespelen door  de goddelijke fluitspeler zijn we even 
onze leegte en angst kwijt. Veel mensen moeten door een duistere nacht om 
daar te komen. Soms helpen teksten ons door donkere nachten. 
  

kort orgelspel 

lezing (uit de Masnavi) 

Vandaag ontwaakten wij, zoals elke dag, leeg en angstig.  

Open niet de deur naar de studeerkamer om te gaan lezen. 
Haal je muziekinstrument van de muur en  
laat de schoonheid - waarvan wij houden - zijn wat we doen.  
Er zijn honderden manieren om neer te knielen en de grond te kussen.  
 
Daarbuiten, voorbij de ideeën van goed en kwaad,  
is een veld – dáár zien we elkaar. 
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lied  825    De wereld is van Hem vervuld.      tekst Ad den Besten 
           mel: P.Sohr, 1704 

!  

2.Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 

3.  Hij die ons ver is en verwant, 
hoe kan Hij zijn aanbeden 
in enig beeld, door mensenhand 
uit steen of hout gesneden? 
Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, 
hoe diep, 
kan Hem bevatten die ons riep 
om Hem te kennen, – heden. 
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overdenking 

muziek 

voorbeden, afgewisseld met 

!  

stilte voor eigen gedachten of gebed 

gezamenlijk  
    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 het kwade. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 

mededelingen en open tijd 
de bloemen uit deze viering worden gebracht naar mevr. M. Nederburgh. 
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collecten: Thema  Stad en de naaste 

.   eerste collecte, Voedselbank Amsterdam     
De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens 
die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Men 
functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze 
maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer verkocht wordt, 
worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants aangeboden. 
Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere distributiepunten 
verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande 
infrastructuren. 
Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om noodsituaties het 
hoofd te kunnen bieden en om te garanderen dat er ook voldoende producten 
met een lange houdbaarheidsdatum geleverd kunnen worden, moeten er 
soms aankopen gedaan worden.  
Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam. 

.   tweede collecte: gemeente 
   
 orgelspel tijdens de collecten 

slotlied 827        tekst W.Barnard 
          mel; Genève 1551 

!  
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2.  God onze toekomst, God is onze Vader, 
     Hij is het licht voor onze dagen uit. 
     De hele wereld leeft van zijn genade, 
     Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 

afscheid  
Word zoals je jezelf voordoet of doe je voor zoals je bent  
Word als de zee in verdraagzaamheid  
Word als aarde in nederigheid  
Word als een overledene in woede en fanatisme  
Word als de nacht in het bedekken van andermans fouten  
Word als de zon in compassie en mededogen  
Word als stromend water in vrijgevigheid en hulpvaardigheid. 
en zegen 

Antwoord: 
Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, 
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 
om zo de toekomst tegemoet te leven 
wanneer de grote oogst te velde staat. 

orgelspel 

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

mededelingen:  

Zondag 8 mei 2016 om 10.30 uur, Kerkdienst in Vrijburg. 
Voorganger, Mw. ds. J.van Werkhoven 

Donderdag 5 mei, hemelvaart. 
Om  7.30 uur (’s ochtends)  korte hemelvaartviering in de Willem de 
Zwijgerkerk, 
Hemelvaart wandeling (dauwtrappen) Daarna om 11 uur Vrijheidsbrunch in 
de Oranjekerk. Hiervoor aanmelden bij zininzuid@gmail.com De Hagepreek 

Dinsdag 3 mei om 19.45 uur, Mindfulness, Van Hille kamer 
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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. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook. Wilt u een gesprek met één 
van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan bent u van harte welkom om 
hen te bellen.  

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via http://kerken.streamit.eu. 
Zie ook www.vrijburg.nl. U kunt onze e-mail nieuwsbrief aanvragen via 
deze website.  
U kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten 
in onze LinkedIn groep.
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