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orgelspel 

luiden van de klokken 

stilte, aansteken van de kaars en welkom  

de gemeente gaat staan 
Openingslied: 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? 
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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: ( 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 

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.
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lezing Markus 14, 27-31. 53-54.66-72 
Ik zal u nooit verloochenen 

Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid,  
zul je me driemaal verloochenen. 

koor O Haupt voll Blutt und Wunden 1 en 2 

O Haupt voll Blut und 
Wunden, 
Voll Schmerz und voller 
Hohn, 
O Haupt, zum Spott 
gebunden 
Mit einer Dornenkron', 
O Haupt, sonst schön gezieret 
Mit höchster Ehr' und Zier, 
Jetzt aber höchst 
schimpfieret: 
Gegrüßet sei'st du mir! 

Du edles Angesichte,  
Davor sonst schrickt und 
scheut 
Das große Weltgewichte,  
Wie bist du so bespeit!  
Wie bist du so erbleichet!  
Wer hat dein Augenlicht,  
Dem sonst kein Licht nicht 
gleichet,  
So schändlich zugericht’t? 

overweging 

stilte 
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lied 561 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. 

gedachtenisavondmaal, inleiding en uitnodiging 

rond de tafel 
  

tafelgebed gezongen  
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tijdens delen orgelspel en koor: psalm 145, 15-16 – Heinrich Schütz –   
         
  Aller Augen warten auf dich, Herre,  

und du gibest ihnen ihre Speise zu seiner Zeit.  
Du tust dein milde Hand auf  
und sättigest alles, was da lebet, mit Wohlgefallen.  

vertaling: 
Allen zien hoopvol naar u uit,  
u geeft brood, op de juiste tijd.  
Gul is uw hand geopend,  
u vervult het verlangen van alles wat leeft. 

 voorbeden 

stil gebed (paar minuten) 

gezamenlijk Onze Vader 
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slotlied: 247 Blijf mij nabij 

!   

 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
 Alles verdoft wat glans bezat en goed. 
 Alles vervalt in’t wisselend getij,  

maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

afscheid en zegen 

U heb ik nodig, uw genade is  
mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

orgelspel 

de collecte is bij de uitgang 
Thema: Jongeren 
.    Kinderhospice Het Lindenhofje  
Het Lindenhofje is een huis in A’dam centrum (vallend onder de 
Goodwillcentra Amsterdam en onderdeel van het Leger des Heils) waar 
ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 19 jaar tijdelijk kunnen 
logeren en waar ook de ouder(s) en andere gezinsleden kunnen verblijven. 
Rekening:NL 29 RABO 0157 4661 32 t.n.v..Stichting Leger des Heils, 
Amsterdam o.v.v. “ het Lindenhofje 
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mededelingen:  

Paaszondag, kerkdienst in Vrijburg op 5 april, om 10.30 uur 
   Voorganger, ds Jessa van der Vaart 

Zaterdag 11 april, om 10.00 uur 
   2e keer van 2 maal Schütz in Vrijburg  
   Deze keer staat het oratorium Historia der Auferstehung van Heinrich            
Schütz uit 1623 centraal. Cursusleider is Erik Visser. 

Dinsdag 14 april van 19.30-21.00 uur, in de van Hillekamer, 
    Ruimte voor aandacht/ Mindfulness meditatie.  

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). 
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