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Zondag 10 mei 2015 
voorganger: ds. Joep de Valk 
organist: Erik Visser 
koor o.l.v. Tristan Knelange 
lector: Joan de Roos 



orgelspel  Heinrich Scheidemann, Praembulum in g  

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.  



openingslied 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! 



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! 

de gemeente gaat zitten 
inleiding, stilte, inkeer 

lied 845 Tijd van vloek en tijd van zegen 

1e couplet cantorij, couplet 2 en 3 allen 

!   



Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 

Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 

lezing uit 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis, psalm 33 

Liefde begint met zingen. 
Zing je lied, mijn stem. 
Zingen maakt gelukkig. 

Nog nooit heb ik U gezongen  
zoals ik me voor had genomen. 
Laat het nu lukken – ik wil bezingen uw droom.. 

Gij zijt een minnaar van mensen. 
Gij blijft de hemelen spreken,  
dat zij er morgen weer zijn. 

Gij houdt de golven binnen uw sluizen  
sluit de oervloed op in de kelder.  
Gij verlangt het geluk van alle aardebewoners. 

En altijd komt uw woord  
en komt het goed  
– Gij wijkt niet af van uw hart. 



Gij aandachtige, ons aangezicht zoekend  
die groter zijt dan ons hart –  
Gij kent mijn hart, Gij doorgrondt mij. 

Enkel het oog van de Levende  
zal mijn dood keren, dat ik leef. 
Ik wacht, tot ik thuiskom in Hem. 

lied Taizé 18, Dank de Heer, want Hij is goed 

!  
.   lezing Johannes 15,9-17  
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad.  
Blijf in mijn liefde:  
je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt,  
zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn 
liefde blijf. 
Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven,  
dan zal je vreugde volkomen zijn. 
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben  
zoals ik jullie heb liefgehad. 

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn 
mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 
Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet  



wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de 
Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 

Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen  
om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.  
Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 

Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 

lied Iona 40 Wil je opstaan en mij volgen 
coupletten 1 en 3 cantorij, 2 en 4 allen 

!  



Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou  
en jij in Mij? 

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou  
en jij in Mij? 

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga,uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U  
en Gij in mij. 

   
overdenking 

stilte, overgaand in pianospel,  Felix Mendelssohn, Kinderstück in G 

voorbeden, afgewisseld met 

!  

 langere meditatieve stilte / stil gebed 

gezamenlijk Onze Vader 

mededelingen en open tijd 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar de heer R. Venker, 
Amstelveen 



collecten, thema  Stad en de naaste 

.   eerste collecte; Voedselbank Amsterdam     
De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens 
die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Men 
functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze 
maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer verkocht wordt, 
worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants aangeboden. 
Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere distributiepunten 
verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande 
infrastructuren. 
Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om noodsituaties het 
hoofd te kunnen bieden en om te garanderen dat er ook voldoende producten 
met een lange houdbaarheidsdatum geleverd kunnen worden, moeten er 
soms aankopen gedaan worden. Geld hiervoor kunt u overmaken op: 
Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam. 

 .   tweede collecte; gemeente 

 .   muziek tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, Sinfonia in D 

slotlied 791 Liefde, eenmaal uitgesproken   melodie: J.Stainer  
                                                                                           tekst: S de Vries 

!  



2. Liefde die ons heeft geschapen, 
 vonk, waarmee Gij zelf ons raakt 
 alles overwinnend wapen, 
 laatste woord dat vrede maakt. 

3. Liefde luidt de naam der namen, 
      waarmee Gij u kennen laat 
      Liefde vraagt om ja en amen,  
 ziel en zinnen metterdaad. 

Afscheid en zegen 

5. Liefde laat zich voluit schenken 
 als de allerbeste wijn. 
 Liefde blijft het feest gedenken 
 waarop wij uw gasten zijn. 

orgelspel Dietrich Buxtehude, Passacaglia in d 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
Bovendien wordt er een nieuwe expositie geopend in de Moddermanzaal 
van de beeldhouwer; Ben Koning, en de schilders Willem Meijer en Guus de 
Bakker. (zie o.m. website en krantje “Vrijburg.”) 
*********************************************************** 
mededelingen:  

• donderdag 14 mei 2015 10:00  
Hagepreek in het Beatrixpark met Hemelvaart  
Verschillende voorgangers. 

• zondag 17 mei 2015 10:30 kerkdienst in Vrijburg  
Vrijburg laat voorgaan: Joke Hermsen  
Deze zondag spreekt filosofe Joke Hermsen de overdenking uit. Zij zal 
spreken over het vinden van het juiste evenwicht tussen Chronos en 
Kairos tijd, naar aanleiding van haar publicatie ‘stil de tijd-pleidoor 
voor een langzame toekomst’. De dienst wordt geleid door ds. Joost 
Röselaers, tot 2013 predikant in Vrijburg, nu in Londen. 

• dinsdag 12 mei, om 19.45 uur, cursus Mindfulness 

2)



• zondag  24 mei, Pinksteren, is er na de dienst een barbecue in de tuin 
naast de kerk.     

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 www.kerkdienstgemist.nl/vrijburg. 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  
onze digitale 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. 

--------------------------------------------------------------------------- !  
Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op 
de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en 
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via 
devalk@vrijburg.nl 

Naam…………………………………………………………. 

Adres ………………………………………............................ 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

E-mailadres:…………………………………………………… 

 

mailto:devalk@vrijburg.nl

