Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
0-100 dienst
Palmpasen voor jong en oud

!

Zondag 29 maart 2015
voorganger: ds. Joep de Valk
kinderkring: Dik Mook, Elianne Roelandse, Annemieke vd Veen,
Margriet Dijkmans van Gunst
organist: Erik Visser
lector: Liesjettie de Jong

orgelspel, Johann Pachelbel “Ach was soll ich Sünder machen?”
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 haar 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: lied 552, ‘Dit is een dag van zingen’
tekst: Hanna Lam, melodie: Johann Crüger

Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn naam.
hij heeft aan ons zijn leven tn liefde doorgegeven
Tot grond van ons bestaan.
Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed
de gemeente gaat zitten

inleiding en de koffer / inkeergebed
terwijl de kinderen naar hun eigen ruimte gaan, zingt de gemeente
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lied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon

tekst, H.Oosterhuis
mel, B.Huijbers

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
dat dorst en honger zijn verdreven
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn
die geen vader was zal vader zijn
mensen zullen andere mensen zijn
de bierkaai wordt een stad van vrede
Wie denken durft dat deze droom het houdt
een vlam die kwijnt maar niet zal doven
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen
die zal vechten in’t verborgen
die zal waken tot de morgen dauwt
hij zal zijn ogen niet geloven.
Lezing Markus11, 1-11
Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij
de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen:
‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een
ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is;
maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat
doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer
terugsturen.”’
Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was
vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die
vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ Ze zeiden wat Jezus hun had
opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het
veulen naar Jezus
en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden
hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze
in het veld afhakten. Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan
kwamen, riepen luidkeels:
‘Hosanna!
Gezegend hij die komt

in de naam van de Heer.
Gezegend het komende
koninkrijk van onze vader David.
Hosanna in de hemel!’
Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw
had genomen, ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug
naar Betanië.
lied 527 Uit uw hemel zonder grenzen

!
2 Als een kind zijt Gij
gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
4 Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

3 Als een vuur zijt Gij
verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw
spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.

overdenking
stilte, overgaand in orgelspel Johann Sebastian Bach. Preludium in d
voorbeden, afgewisseld met

!
meditatieve stilte (3 minuten)
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.
mededelingen en open tijd
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: Mevr. G.BoonstraElzinga. Amsterdam- zuid
Gelegenheid om amnesty brieven te tekenen na de dienst?
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; diaconie
. orgelspel tijdens de collecten, Matthias Weckmann. Toccata in d
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Slotlied 550 Verheug u, gij dochter van Sion - de kinderen lopen tijdens dit
lied door de kerk met hun palmpasenstokken

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren
met God en met ere.
De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzegd.
afscheid en zegen
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.
orgelspel, Georg Muffat. Toccata in d
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
mededelingen:
Kerkdienst in Vrijburg: (witte) donderdag 2 april om 19.30 uur.
Voorganger, ds Joep de Valk. Medewerking van de de cantorij o.l.v. Tristan
Knelange. In deze dienst wordt het avondmaal gevierd.
Kerkdienst in Vrijburg; (Pasen) zondag 5 april om 10.30 uur.
Voorganger, ds Jessa van der Vaart, weer met medewerking van de cantorij.

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap,gevormd door
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid,
verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn
belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen,
gemeenteavonden en overige activiteiten.
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze
volgen via 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 bent u van
harte welkom om hen te bellen.

