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orgelspel !
luiden van de klokken !
stilte en aansteken van de kaars  !

de gemeente gaat staan 
Openingslied: NLB 807  Een mens te zijn op aarde 

!  !!!
2.  De bomen hebben wortels 
     de bomen mogen stevig staan 
     maar mensen moeten verder           
gaan. 
     De bomen hebben wortels 
     maar mensen gaan voorbij. 

3.  De vossen hebben holen 
     de mensen weten heg nog steg 
     zijn altijd naar hun huis op weg 
  De vossen hebben holen- 
    maar wie is onze weg? !!!



!!
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: ( zie boven) Een mens te zijn op aarde 4, 5 !
4.   De mensen hebben zorgen 
      het brood is duur, het lichaam zwaar, 
      en wij verslijten aan elkaar. 
      Wie kent de dag van morgen? 
      De dood komt lang verwacht. !
5.   Een mens te zijn op aarde 
      is pijnlijk begenadigd zijn 
      en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
      is rusten in de aarde 
      als  alles is volbracht.  
    

de gemeente gaat zitten !
inleiding, stilte, inkeer !!!!!!!!!!!



inkeerlied lvdk 176 Liefde die verborgen zijt 1, 4, 5 

!  !
4 O Liefde uit de eeuwigheid 
 die met ons mens geworden zijt, 
 wij bidden, laat ons niet alleen 
 in al het duister om ons heen, !
5 opdat ook wij o Heer U niet 
 verlaten in uw diep verdriet 
 maar bij U zijn in al de pijn 
 waarmee de mensen mensen zijn. !!
lezing Matteüs 26,30 - 46 

Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede !
de cantorij zingt: Tebe Poem (componist: Dmitri Bortnianski) 
Tebe poem, Tebe blagoslovim, Tebe blagodarim, Gospodi, 
 i molimtisja,  Bozhenas 
  
(Vertaling: Tot U zingen wij, U zegenen wij, U danken wij, Almachtige, 
 en wij bidden tot U, onze God.) !
interactieve meditatie o.l.v. Leonie Mijnlieff 
eerste afbeelding  !



!  !
tweede afbeelding !

!  
onderlinge uitwisseling in 3 a 4 kringen !



!
viering van het avondmaal !
Rond de tafel: nlb 586 Zie de mens die in zijn lijden !
Het eerste couplet wordt gezongen door de cantorij. 

!  
  
2.  Weerloos heeft Hij heel zijn leven 
      zich aan anderen gegeven- 
      weergaloos is Hij alleen. 
  
3.   Die hem nooit op handen droegen 
      zijn dezelfden die hem sloegen 
      en die vroegen om zijn dood. !
4.   Maar nog is zijn hart bewogen 
      om hun blinde onvermogen- 
      stervende pleit hij hen vrij.  !!
. Inleiding en nodiging !!!!!!!!



  .       Tafelgebed gezongen  

!  

!  



!  !
tijdens delen door koor 
!
!
Tristis est anima mea 
Muziek: Juozas Naujalis (1869-1934) 
Tekst: Mattheüs 26, 38 

!!!

Tristis est anima mea  
usque ad mortem:  
sustinete hic, et vigilate 
mecum. Nunc videbitis 
turbam,  
quæ circumdabit me.  
 
Vos fugam capietis, et ego  
vadam immolari pro vobis. 
Ecce adpropinquat hora et 
Filius hominis traditur in 
manus peccatorum.

Ik voel me dodelijk bedroefd;  
blijf hier met mij waken.  
Weldra zullen jullie de 
gewapende bende zien  
die mij zal omringen. 
 
Jullie zullen op de vlucht 
slaan en ik zal mijzelf voor u 
offeren. 
Het ogenblik is nabij waarop 
de Mensenzoon wordt 
uitgeleverd aan zondaars.



voorbeden, afgewisseld met 

!  !
Onze Vader !
Slotlied: nlb 452 Als tussen licht en donker !

!  !



 Die lange nacht, die winter 
 doorstaan wij met geduld; 
 wij leven ongehinderd,    
 de dagen zijn vervuld, 
 Gij hebt het woord volbracht, 
 dat feilloos staat geschreven 
 en keert niet ijdel weder. 
 Uw licht komt na de nacht!  !
afscheid en zegen 
 daarna het laatste couplet. !
 O hemellichaam Jezus, 
 dat ieder mens verlicht, 
 wij staan in U te lezen, 
 Gij zijt ons vergezicht. 
 De dageraad breekt aan, 
 uw komst is niet te keren, 
 wil ons de eenvoud leren, 
 leer ons uw toekomst aan! 
!!
Collecten bij de uitgang. Thema Jongeren !
.   eerste collecte, Tubmanhuis     
Het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid Oost is een project voor de 
tijdelijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen 
die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. 
Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn door organisaties als 
Vluchtelingenwerk Nederland en de Steungroep Vrouwen zonder 
Verblijfsvergunning doorverwezen. Het gaat om vrouwen die naast hun 
vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke 
gebreken en de zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn. 
Het Tubmanhuis krijgt van veel particulieren spullen maar voor 
levensonderhoud van de bewoners is geld nodig.   
Rekening: NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët Tubmanhuis te 
Amsterdam !
.   tweede collecte; diaconie 
  



orgelspel !
mededelingen:  !
Zondag 20 april Pasen om 10.00 uur in Vrijburg. 
Voorganger, Th. M. van Leeuwen !
Donderdag 17 april, om 12.30 uur, lunch in de Moddermanzaal. !
Zondag 18 mei, intrededienst van ds. Joep de Valk geleid door ds. Joost 
Röselaers. !!!!!!
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.


