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!
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!!!!
Paaszondag 20 april 2014 
!
                                                                

!  !
Voorganger: Prof. dr. Th. Marius van Leeuwen 
organist: Erik Visser 
cantorij: o.l.v. Leenke de Lege 



Orde van de dienst !
. orgelspel , Dietrich Buxtehude, Toccata in F !
. luiden van de klokken !
. stilte !
. aansteken van de kaars  !
  aanroeping                                 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. !



.  lied   

!  
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. !
3.  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. !



. de gemeente gaat zitten !

.   Bemoediging en groet !

. lied (melodie,zie boven) 
           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.  
     !
. lezing  Psalm 118:  19-24 !
.   gebed. !
. lied  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (allen zingen) 

!  !



!

!!
woord !
. 2de lezing Johannes 20: 1-10 !!!!!!!!!!!!!!!

2.   (de cantorij zingt) 
Waren wij dood door de zonde,  
verminkt en verloren,  
doven van harte,  
verhard om zijn woord niet te 
horen,  
Hij is zo groot,  
Hij overmande de dood.  
Wij zijn in Jezus herboren.
!
3.   (allen zingen) 
 Nu zend uw geest, als een vuur,  
 als een stem in ons midden. 
 Dat wij van harte 
 elkander verstaan en beminnen 
 en zo voortaan 
 eren uw heilige naam 
 en U in waarheid aanbidden. 



.   lied:  (cantorij)    tekst Jan Wit, mel: B.Smilde 

 !  
(allen) :    2.   Wij vinden een open groeve. 
                        Wij blijven verwonderd staan 
       en met wie Gij lief had vertoeven 
       Hij die U het meest bedroefde 
       mag het eerste naar binnen gaan. !
(cantorij)   3.  Wij gaan met die ander binnen, 
        vrijwillig in ’t donker graf. 
        Het achtergebleven linnen 
        doet hem het geloof herwinnen. 
        Leggen wij onze twijfels af? !
(allen)        4.    O Heer, laat een engel komen, 
   opdat ons moede hart 
   de steen worde weg genomen. 
   O Heer laat een engel komen, 
   want wij zijn in onszelf verward.  !
(allen)       5.      En doe ons de schriften open, 
         zoals Gij het graf ontsluit, 
   dan zullen wij als gedoopten 
   voorgoed met de uwen lopen 
   in het paaslicht dat niemand stuit.  



.   lezing,  Johannes 20: 11-18 
   
· lied: 'Hij kwam ons tegemoet'     tekst: Karel Deurloo, muziek: Erik Visser !
cantorij: 

!  !
allen: 
2.  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. !

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

allen: 
4 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. !

cantorij:  
5 Hij komt ons tegemoet 
 nu wij de nieuwe dag 
 zijn dag hebben gezien. 
 Wij weten: onverwachts 
 komt Hij ons tegemoet. !



.   preek !

.   muziek  Dimitri Bortniansky (1751-1825), ‘Tebe Poem’ 
                 (‘Tot U zingen wij, U zegenen wij, U danken wij, Almachtige, en  
  wij bidden tot U, onze God). !
delen !
. 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, refrein:   

!   
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.  
. ( gezamenlijk gebeden)  OnzeVader !

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. 
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.  
Rekening: NL 80 INGB 0000 0082 80 Stichting Weekje Weg in Vierhouten. !
. tweede collecte: gemeente !
. orgelspel tijdens de collecten, Girolamo Frescobaldi, Canzona in C !
. attentie en informatie !
.   De bloemen worden gebracht naar Mevr.G. Boelaerts, Slotervaart zh. 
    en Dhr. F.Heierman Cordaan verpl.huis Slotervaart. !!



. slotlied 

 !  !!
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. !
. orgelspel Johann Sebastian Bach, Preludium en fuga in C !
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !



. Mededelingen:  !
Zondag 27 april, kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  
Voorganger, ds.E.Swinkels !
Zondag 18 mei, kerkdienst om 10.00 uur, intrede ds. Joep de Valk. !
Zondag 11 mei, om 16.00 uur in de Moddermanzaal, “duurzame voeding”. 
Gast, mevr. M.Thieme !!!!
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienstgemist.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.


