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orgelspel Abraham van den Kerckhoven. Fantasie in d !
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:  

!  
!

!  !
de gemeente gaat zitten !

inleiding, stilte, inkeer !!!!!



inkeerlied 

!  !
En van overal gekomen,  
drinkend uit de ene bron,  
bidden wij om nieuwe dromen,  
richten wij ons naar de zon. !
Want wij mensen op de aarde  
raken van het duister moe.  
Als uw hart ons niet bewaarde  
sliepen wij ten dode toe. !
Laat uw dauw van vrede dalen  
in de voren van de tijd.  
Vat ons samen in de stralen  
van uw goedertierenheid.  !

Lezing Exodus 24:12-18 
Mozes op de berg van God !
De Eeuwige zei tegen Mozes:  
‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar;  
dan zal ik je de stenen platen geven  
met de wetten en geboden  
die ik heb geschreven om het volk te onderrichten.’ 
Samen met zijn dienaar Jozua  



ging Mozes de berg van God op. 
Tegen de oudsten zei hij:  
‘Wacht hier tot wij terugkomen,  
Aäron en Chur blijven bij u.  
Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen,  
dan kan hij zich tot hen wenden.’  !
Terwijl Mozes de berg op ging,  
werd deze overdekt door een wolk: 
de majesteit van de Eeuwige rustte op de Sinai.  
Zes dagen lang bedekte de wolk de berg.  
Op de zevende dag riep Hij Mozes  
vanuit de wolk. !
De majesteit van de Eeuwige was  
als een verzengend vuur op de top van de berg 
in de ogen van de Israëlieten 
Toen ging Mozes de wolk binnen  
en hij klom de berg op en hij bleef op de berg 
veertig dagen en veertig nachten. !!
Lied Taizé 18 
meditatieve herhaling, 4 x !!
Confitimini Domino, quo-ni-am bonus  
Confitimini Domino, al-le-lu-ia !
Vertaling: dankt de Heer, want hij is goed !!!!!!



!  

! !  !
Lezing Matteus 17:1-8 
Jezus met Mozes en Elia !
Zes dagen later nam Jezus Petrus,  
Jakobus en diens broer Johannes  
met zich mee een hoge berg op,  
om met hen alleen te zijn. !
Voor hun ogen veranderde hij.  
Zijn gezicht ging stralen als de zon  
en zijn kleren werden wit als licht. 
En - Zie! - Mozes en Elia verschenen aan hun,  
in gesprek met hem.  !
Petrus zei daarop tegen Jezus:  
‘Heer, het is goed dat wij hier zijn.  
Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken,  
voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.’ 
En terwijl hij nog sprak, - Zie! -  
een wolk vol van licht overschaduwde hen,  
en - Zie! - een stem uit die wolk sprak:  
‘Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.  
Luister naar Hem.’ 



Toen de leerlingen dat hoorden,  
wierpen ze zich voorover neer 
en werden ze vreselijk bang. !
Jezus kwam naar hen toe,  
raakte hen aan en zei:  
‘Kom bij zinnen en wees niet bang.’ 
Toen ze hun ogen opsloegen,  
zagen ze niemand dan Jezus alleen. !
Lied melodie Licht dat ons aanstoot in de morgen 

!  
!!



Hem zal de nacht niet overvallen  
zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen  
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt een schild op zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen. 
Hij zal de nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen. !

overdenking !
orgelspel Johann Pachelbel, Fuga in d !
voorbeden, afgewisseld met 

!  !
meditatieve stilte !
Onze Vader !
collecten, thema  Vreemdelingen !
.    eerste collecte; Jeanette Noël Huis      
De Stichting het Jeanette Noël Huis is een gemeenschap in Amsterdam  ZO, 
gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en een directe actie voor een 
betere samenleving.  
Ook asielzoekers zijn hier welkom.  
Rekening:NL 91 INGB 0002 7258 28, Amsterdam t.n.v. Jeanette Noël Huis. !!
.   tweede collecte; gemeente !
.   orgelspel tijdens de collecten Johann Kaspar Ferdinand Fischer, Preludium     
en fuga in Es. !



attentie en informatie !
slotlied  

!  
!

Gij hebt de bloemen op de velden  
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden  
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis  
van meer dan aards geheimenis. 

  
afscheid en zegen !

Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet. !



orgelspel Domenico Scarlatti, Sonate in f !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Mevr. C.C. Wardenaar Amsterdam-slotervaart  
Mevr. N.Steerenberg, Vreugdenhof.buitenveldert. !
mededelingen:  !
Zondag 6 april kerkdienst 0 tot 100 in Vrijburg om 10.00 uur. 
Kinderpalmpasen. 
Voorganger, Dik Mook !
Donderdag 3 april, van 19.00 uur tot 21.00 uur, bespreking Remonstrants 
beleidsplan. !!!!!!!!!!
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.


