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voorganger: ds E.Baars 
organist:      Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel 

.   luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars  

. de gemeente gaat staan 

. Lichtlied doe je licht aan 

!  
  
. votum 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan God, 
 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. 

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



.  introïtus lied 215 ‘Ontwaakt, o mens, de dag breekt aan’    

!  

2.   Rondom wie bidden dag aan dag 
      zijn wonderen, die geen oog ooit zag, 
      een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
      een nieuwe kracht door ’s Geestes doop 

3.  Al wat geliefd is en vertrouwd, 
     het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
     met glans en heerlijkheid verguld, 
     want het bestaat in Gods geduld. 

4.  Wie van zich afziet naar God toe, 
      loopt in het licht en wordt niet moe. 
      Het schijnsel van de hemel gaat 
      over de dag van vroeg tot laat.  

5.   Houd dan de hemel in het oog 
      maar hef uw hart niet al te hoog; 
      op aarde hier, op aarde thans 
      ziet gij een bovenaardse glans. 



6.   De kalme gang, de kleine taak 
      zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
      Onszelf verliezen in ’t gebod 
      brengt dagelijks nader ons tot God. 

7.    Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
       voor licht en vrede in eeuwigheid! 
       en dat ons leven iedere dag 
       als ons gebed U loven mag.                     tekst: John Keble 
         mel: Samual Webbe 

. de gemeente gaat zitten 

. gebed 

. lied 984  ‘Gezegend die de wereld schept’   

!  

2.  Gezegend die de aarde maakt,  
de grenzen van de zee bewaakt,  
ontluiken doet het jonge groen,  
de kleurenpracht van elk seizoen. 

3.  Gezegend die een woonplaats maakt 
voor wat beweegt en adem haalt; 
de dieren van het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 



4.  Gezegend die de mensen roept 
tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 
om voor elkande te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 

5.   Gezegend zijt Gij om uw woord 
dat ons tot vrede heeft bekoord 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft. 

6.  Gezegend zijt gij om de Geest 
die van aanvang is geweest; 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt.           tekst: H.Jongerius 
                                               mel:  Orlando Gibbons 
   

.  gedicht  van Leo Vroman  
  
            VREDE  
   
Komt een duif van honderd pond,  
een olijfboom in zijn klauwen,  
bij mijn oren met zijn mond  
vol van koren zoete vrouwen,  
vol van kirrende verhalen  
hoe de oorlog is verdwenen  
en herhaalt ze honderd malen:  
alle malen zal ik wenen.  
   
Sinds ik mij zo onverwacht  
in een taxi had gestort  
dat ik in de nacht een gat  
naliet dat steeds groter wordt,  
sinds mijn zacht betraande schat,  



droogte blozend van ellende  
staan bleef, zo bleef stilstaan dat  
keisteen ketste in haar lenden,  
ben ik te dicht en droog van vel  
om uit te zweten in gebeden,  
kreukels knijpend evenwel,  
en ‘vrede’ knarsend, ‘vrede, vrede.  
   
Liefde is een stinkend wonder  
van onthoofde wulpsigheden  
als ik voort moet leven zonder  
vrede, godverdomme, vrede;  
want het scheurende geluid  
waar ik van mijn lief mee scheidde  
schrikt mij nu het bed nog uit  
waar wij soms in dromen beiden  
dat de oorlog van weleer  
wederkeert op vilte voeten,  
dat we, eigenlijk al niet meer  
kunnend alles, toch weer moeten  
liggen rennen en daarnaast  
gillen in elkanders oren,  
zo wanhopig dat wij haast  
dromen ons te kunnen horen.  
   
Mag ik niet vloeken als het vuur  
van een stad, sinds lang herbouwd,  
voortrolt uit een kamermuur,  
rondlaait en mij wakker houdt?  
Doch het versgebraden kind,  
vuurwerk wordend, is het niet  
wat ik vreselijk, vreselijk vind:  



het is de eeuw dat niets geschiedt,  
nadat eensklaps, midden door een huis,  
een toren is komen te staan van vuil,  
lang vergeten keldermodder,  
snel onbruikbaar wordend huisraad,  
bloedrode vlammen en vlammend  
rood bloed, de lucht eromheen behangen  
met levende delen van dode doch  
aardige mensen, de eeuwlange stilte voor-  
dat het verbaasde kind in deze zuil  
gewurgd wordt en reeds de armpjes opheft.  
   
Kom vanavond met verhalen  
hoe de oorlog is verdwenen,  
en herhaal ze honderd malen:  
alle malen zal ik wenen.  
Leo Vroman  
Uit: Slaapwandelen (1957)   



.  lied 647  ‘Voor mensen die naamloos’ 

!  

2.    Voor mensen die roepend, 
        tastend en zoekend 
        door het leven gaan, 
        verschijnt hier een teken, 
        brood om te breken: 
        wij kunnen bestaan. 

3.    Voor mensen die vragend, 
        wachtend en wakend, 
        door het leven gaan, 
        weerklinken hier woorden, 
        God wil ons horen: 
        wij worden verstaan. 

4.     Voor mensen die hopend, 
         wankel gelovend 
      door het leven gaan, 
         herstelt God uit duister 
         Adam in luister: 
         wij dragen zijn naam.  



. lezing  Deuteronomium  6: 4-9 en 20-25 

. lied  723 vers 2  ‘O Heer uw onweerstaanbaar woord’  

!  



. 2de lezing   Johannes 15: 12-17  en 1 Johannes 3: 16-24 

. lied  976  ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’  

!  

2.   Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 
als niet de geest ons aan elkander rijgt, 
die ons als dode, levenloze letters 
beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 

3.   Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 
dat blijft voor ons bestaan het doel de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen 
zijn wij gezonden, deze wereld in.     tekst, S.de Vries 
            mel,  W.Vogel 

. overdenking 

. orgelspel  

. voorbeden, stilte, OnzeVader 



.   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. Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; 
t.n.v. Stichting Drugspastoraat Amsterdam 

.   tweede collecte, (in plaats van de collecte voor de diaconie), Nederland        
helpt Nepal giro 555. 

. orgelspel tijdens de collecten 

.   mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar mevr. C.Bierlaagh-Lucas, Amsterdam- 
    zuid 



. slotlied  838 vers 1, 2 en 3   ‘O grote God die liefde zijt’  

!  

2.  Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen.



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

. orgelspel  

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 

******************************************************** 
. Mededelingen:  

Zondag 10 mei, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds. Joep de Valk 
Na de dienst de opening van lente- en zomer expositie in de Moddermanzaal 

Donderdag 14 mei, Hemelvaart. 10.00 uur Hagepreek in het Beatrixpark. 
( zie blad Vrijburg) 

Woensdag 13 mei, 11.30 uur- 17.00 uur,landelijke ontmoetingsdag voor 
jonge ouders en kinderen in Amersfoort. (meer info bij Remonstrantse 
Broederschap in Utrecht) 
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06 53391524) en Dik Mook (06.44886013).  

3. Leer ons het goddelijk beleid  
der liefde te beamen,  
opdat wij niet door onze strijd  
uw goede trouw beschamen.  
Leg ons de woorden in de mond  
die weer herstellen uw verbond.  
Spreek zelf door onze daden  
van vrede en genade.   


