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voorganger:
organist:

!
!

ds Jessa van der Vaart
Erik Visser

!
Orde van de dienst
!
. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Psalm 23
!
. luiden van de klokken
!
. stilte
!
. aansteken van de kaars
de gemeente gaat staan

!
.
!

lichtlied doe je licht aan

!

. votum
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

!

Ons samenzijn dragen we op aan God,
die liefde is en grond van ons bestaan.
Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

. groet
voorganger: Vrede zij u.
gemeente:
De wereld zij vrede.

!

. openingslied

!

!
!

2
Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
gij zijt altijd om mij heen.

!
!
de gemeente gaat zitten
!
!
!
. gebed
!
!
!

3
Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.

!

. lied

!

!
!

2
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel 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!

!
!

3
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

!

!
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.

!

!
!
. inleiding op de schriftlezing
!
. eerste lezing
Johannes 10, 1-10
!
. lied

!

!

2
Zelfs door een dal van diepe duisternissen
waar ik het licht der levenden moet missen,
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde

met stok en staf, tot troost en tot geleide.
onder het oog van hen die mij verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.
3
Gij zalft mijn hoofd met de olie van uw vrede,
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

!
!
. tweede lezing
!

Johannes 10, 11-21

. lied

!

!

14
Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te

leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

15
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
. overdenking

Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

!

!

. lied

!

2 Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm U, Heer.

4 Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, - verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

3 Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o Herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm U, Heer.

7 Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm U, Heer.
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!

!
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. voorbeden, stilte, Onze Vader

!

!
!
.
!

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: Stad en de naaste

. eerste collecte; Drugspastoraat Amsterdam
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te
behouden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en
maatschappelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door
druggebruikers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via
inloopruimten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met
vrije inloop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost.
Bezoekwerk in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en
gevangenissen. Speciale aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het
drugspastoraat kunnen ook begrafenissen verzorgd worden voor hen die
geheel alleen zijn.
Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v.
Stichting Drugspastoraat Amsterdam

!
. tweede collecte: gemeente
!
. orgelspel tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, Preludium in C
!
. attentie en informatie
!
!

!
!

. slotlied

!

!
!

2
Wie wonen daar in die stad,
die stad op de nieuwe aarde?
Een volk dat de Heer aanbad
en de trouw aan zijn roeping
bewaarde.
O poortwachter, open de poort
voor al wie vertrouwt op zijn
woord!

!
!
!
!
!
!
!
!
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3
Vertrouwt op de Heer, vertrouwt
want eeuwig zal Hij ons dragen.
De vesting zo hoog gebouwd,
die heeft Hij ternedergeslagen
maar mensen die steeds zijn
geknecht
die wandelen hier in het licht.

!

4
Rechtvaardigen, hier is uw stad,
standvastigen, hier uw sterkte.
Een ruimte die niemand mat,
een toekomst die niemand bewerkte
dan Israëls Heiland alleen,
Hij voert de verdrukten erheen.

!

!
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
!

. orgelspel, Girolamo Frescobaldi, “Or chè noi rimena”
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.

!

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:
Dhr. A.Baggelaar, Amstelveen.
Mevr. H.F.van den Brink, Amsterdam-zuid.

!
. Mededelingen:
!

Zondag 11 mei, in plaats van de ochtend dienst in Vrijburg is er om 16.00
uur in de Moddermanzaal een Vrijburgmiddag over duurzame voeding,
begeleid door Dik Mook, met als gast Marianne Thieme. (partij voor de
dieren)

!

Zondag 18 mei, intrededienst van ds.Joep de Valk in Vrijburg om 10.00
uur.
Bevestiging door ds. Joost Röselaers

!

Dinsdag 20 mei, woensdag 21 mei, vrijdag 23 mei, zaterdag 24 mei,
voorstellingen door toneelgroep “ Cabaal” (zie flyer) opgeven bij het bureau
i.v.m.beperkte ruimte. telefoon: 6714277.

!
!
!
!
!

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
via de website onze nieuwsbrief aanvragen.
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.

