
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 20 maart Palmpasen 

        

voorganger:  ds Jessa van der Vaart 
organist:   Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel , Dietrich Buxtehude. Toccata in a 

. 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. 



.  openingslied  lied 552, “Dit is een dag van zingen” 
    tekst: Hanna Lam, melodie: Johann Crüger   

!  

2 
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 
en liefde doorgegeven 
tot grond van ons bestaan.  

3 
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 



. gebed 

. lied  

!  
3. 
Dat wij toch niet vergeten 
waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten 
opnieuw het licht ontwaakt,  
dat in ons wordt herschapen 
de geest die overleeft,  
dat onze lieve aarde 
nog kans op redding heeft.  

. de koffer en het verhaal voor de kinderen 



. lied    

!  

4.  Gooi nu maar opgetogen 
de mantels op de grond: 
‘Hosanna in de hoge!’ 

Wij maken erebogen: 
‘Gezegend hij die komt! 
Gezegend hij die komt!’ 

de kinderen verlaten de kerkzaal en gaan naar hun eigen ruimte 



. inleiding op de lezingen 

. eerste lezing  Psalm 27 

. lied   Psalm 27, 1 en 3  

!  

3.  Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade  
verborgen in het binnenst van zijn hut:  
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden,  
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut.  
Hij stelde mij als op een hoge rots,  
het woelen van mijn vijanden ten trots;  
daarom wil ik met vrolijk feestgerei  
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij! –  



. tweede lezing  Johannes 12, 9-19 

. lied     “Die rechtens God gelijk”  
    tekst: Huub Oosterhuis, melodie: gezang 247 

!  
1.  Die rechtens God gelijk 
komt van de Vader voort, 
de Koning van zijn Rijk,  
Gods beeld en scheppend woord. 

2.   Hij heeft zichzelf ontdaan 
van alle heerschappij. 
Hij kwam in ons bestaan, 
Hij werd een mens als wij. 

3.   Hij werd ons aller knecht, 
zijn deemoed was zo groot. 
Hij stond voor ons terecht, 
gehoorzaam totterdood. 

4.   Maar God heeft hem gesteld 
hoog aan zijn rechterhand. 
God heeft zijn naam gemeld 
aan hemel, zee en land, 

5.   Opdat zijn macht verstaan 
al wie Hij ‘t aanzijn geeft, 
opdat in Jezus’ naam 
zich buige al wat leeft, -  

6.   opdat wij met elkaar 
God geven alle eer, 
belijdend voor elkaar 
dat Jezus is de Heer!  



. overdenking 

. lied 

!  

2.   Hij wilde zich verlagen 
en daalde van zijn troon; 
een ezel mag Hem dragen, 
Hem sieren staf noch kroon. 
Hij wil zijn koningsmacht 
en majesteit verhullen, 
om needrig te vervullen 
wat God van Hem verwacht. 

4.   Gij armen en verdrukten, 
wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, 
houdt moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw Held ontvangen, 
de Vorst van uw verlangen, 
met liedren zonder tal! 



. 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 Vreemdelingen 

.   eerste collecte, Harriët Tubmanhuis    
Het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid Oost is een project voor de tij-
delijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen 
die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. 
Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn door organisaties als Vluch-
telingenwerk Nederland en de Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergun-
ning doorverwezen. Het gaat om vrouwen die naast hun vluchtelingenpro-
blematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke gebreken en de zorg 
voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn.  
Rekening  NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët Tubmanhuis te 
Amsterdam 

.   tweede collecte: gemeente 

.   muziek tijdens de collecten, William Byrd,  Miserere. 

.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Jan de Vries 

de kinderen komen terug in de kerkzaal met versierde palmpaasstokken 



. slotlied   “De intocht zal een optocht zijn”, 1 en 2 

!  

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

. orgelspel , Johann Sebastian Bach,  Preludium en Fuga in C 

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

. Mededelingen:  

Donderdag 24 maart om 19.30 uur kerkdienst in Vrijburg .(witte donderdag) 
maaltijdviering.  
Voorganger, ds Jessa van der Vaart. 



Zondag 27 maart, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger, ds Joep de Valk 

Dinsdag 22 maart om 19.45 uur, Mindfulness o.l.v. Annemieke v.d.Veen. 

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 
via de website onze nieuwsbrief aanvragen. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en mee-
praten 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 ge-
sprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen. 

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap,gevormd door 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid, 
verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn belang-
rijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen, gemeente-
avonden en overige activiteiten.


