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      Henk van Loenen, De kruisweg statie  
      Stoorzender-verzoener, Vianen 2015 

Voorganger: ds. Suzan ten Heuw   Lectrix: Wiepkje Wegenwijs 
Organist: Erik Visser       Liturgische kleur: paars 



Orde van de dienst 

. Orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Psalm 116 

. 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. 



.  Introïtus lied 215 couplet 1, 2 en 4           Tekst en vert.: W. Barnard 
                 Mel.: S. Webbe 

 

2.  Rondom wie bidden dag aan dag  
     zijn wond´ren, die geen oog ooit zag,  
     een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
     een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.  

4.  Wie van zich afziet naar God toe,  
      loopt in het licht en wordt niet moe.  
      Het schijnsel van de hemel gaat  
      over de dag van vroeg tot laat.  

De gemeente gaat zitten 

. Gebed 



. Lied 538 coupletten 1, 2 en 3     Tekst: W. Barnard 
          Mel.: psalm 128 

 

2  Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
is komen uit het water  
en staan in de woestijn,  
geen god onder de goden,  
geen engel en geen dier,  
een levende, een dode,  
een mens in wind en vuur. 

3   Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
dat is de dood aanvaarden,  
de vrede en de strijd,  
de dagen en de nachten,  
de honger en de dorst,  
de vragen en de angsten,  
de kommer en de koorts. 



. Eerste lezing 2 Kronieken 36:14-23 uit de Naardense Bijbel 

. Lied 1010  couplet 1, 2 en 4      Tekst: Jan Nooter 
            Mel.: uit 1539 

 

2   Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden,  
de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen! 

4   Geef vrede, Heer, geef vrede,  
bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  
die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt.  
Maak ons een levend teken:  
uw vrede wint de strijd! 



. Tweede lezing Lucas 15:11-32 uit de Naardense Bijbel 

. Gedicht  Zaadlobben van de Amerikaanse dichter Richard Wilbur 

Zaadlobben 
Hommage aan R.F. 
Hier komt iets onverzettelijk op, 
grondkorrels losgewroet met zijn kop 
zorgen voor kleine klontjes puin. 
Dubbelgebogen in de tuin, 
en net een spichtig groene spriet, 
een jonge esdoorn is het niet, 
noch artisjok, of bonenplant, 
wat wel, dat weet alleen het land. 

Gedwongen om zich uit te spreken, 
begint de steel iets op te steken, 
schudt af zijn bolsters, richt 
zich op, splitst in het licht 
twee bladeren af, nog ongestoord 
in het bepalen van de soort. 
Zonder gebit, dik, nog gapend 
bewaren zij ovaal de vorm van slapend. 

Deze plant zou het liefst willen groeien 
zonder ooit te hoeven bloeien; 
groter worden maar toch ontwijken 
het noodlot op een plant te lijken, 
vaag omschreven groot te zijn, 
tijd te dwingen in zijn lijn. 
Alle ruimte tot zijn wil, 
als eens bandeloos Ygdrasil 
die de sterren draagt als hoed. 

Maar iets dat in zijn wortel broedt 
dringender nog dan deze neiging 
dwingt de twee bladeren tot vertwijging. 
En de plant, door toe te geven 
aan een vorm zo welomschreven 
voordat binnen zijn bereik 
de sterren en het hemelrijk, 
richt al zijn aandacht overal 
en steekt vertakkend stil van wal. 

            
.   Lied 912 couplet 1, 2, 4 en 5    Tekst en vert.: C. B. Burger 
             Mel.: J. H. Knecht 

 



2   Neem mijn handen, maak ze            
sterk,  
     trouw en vaardig tot uw werk.  
     Maak dat ik mijn voeten zet  
     op de wegen van uw wet. 

4   Neem mijn zilver en mijn goud,  
     dat ik niets aan U onthoud.  
Maak mijn kracht en mijn verstand  

tot een werktuig in uw hand. 

5   Neem mijn wil en maak hem           
vrij,  
     dat hij U geheiligd zij.  
     Maak mijn hart tot uwe troon,  
     dat uw heilige Geest er woon’. 

. Overdenking 

. Orgelspel, Adriano Banchieri. Dialogo acuto e sopr’acuto  

. Voorbeden, stilte en Gezongen Onze Vader (lied 370) 1, 2 en 3 

 



2 Uw wil geschiede, goede God,  
laat ons niet over aan ons lot,  
bewaar de aarde voor de dood  
en geef van dag tot dag ons brood.  
Vergeef als wij: laat uw geduld  
steeds groter zijn dan onze schuld. 

3 Leid ons niet in verzoeking, Heer,  
verlos ons, maak ons meer en meer  
tot mensen aan uw beeld gelijk –  
want U behoort het koninkrijk,  
de kracht, de hoogste heerlijkheid  
nu en in alle eeuwigheid. 

.   Collecten  Thema Vreemdelingen 

.   Eerste collecte, de Medicijnpot       
Stichting De Medicijnpot is een initiatief van de Binnenstadskerken in 
Amsterdam en maatschappelijke organisaties. Zij zorgen dat mensen zonder 
papieren en zonder verzekering medicijnen krijgen die ze nodig hebben maar 
niet kunnen betalen. Het verstrekken van de medicijnen gaat altijd via een 
arts. De apotheek kan de rekening dan declareren bij de Medicijnpot.  
Rekening: NL 80 TRIO 0390 4859 69 t.n.v de Medicijnpot Amsterdam.  

. Tweede collecte, diaconie 

. Orgelspel tijdens de collecten, Pierre Du Mage, Récit 

. Mededelingen en open tijd 

.   Bezorging van de bloemen, zij zijn bestemd voor mevr. A. Brouwer-Mul 

. Slotzang lied 418 couplet 1, 2 en 3  

 



2.  Niemand kan alleen,  
Heer, uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen  
naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer  
naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen, –  
vruchtbaar in de Heer. 
                                                   

3.Vrede, vrede laat  
Gij in onze handen,  
dat wij die als zaad  
dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag,  
zaaiend in den brede,  
totdat in uw vrede  
ons hart rusten mag. 

. Uitzending en zegen De gemeente antwoordt met: Amen 

. Orgelspel Abraham van den Kerckhoven, Fantasie in d 

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

. Mededelingen:  

Zondag 20 maart 2016 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger:ds. Jessa van der Vaart 
Ook op 20 maart, na de dienst, opening van de expositie van Lex Goes, in de 
Moddermanzaal. 

Donderdag 17 maart, de maandelijkse lunch van de diaconie om 12.30 uur. 

Dinsdag 22 maart om 19.45 uur Mindfulness o.l.v. Joep de Valk en 
Annemieke v.d.Veen 

Donderdag 24 maart, witte donderdag om 19.30 uur in Vrijburg. 
Maaltijdviering. Voorganger, ds.Jessa van der Vaart 



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

