
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Witte Donderdag 24 maart 2016   

voorganger:  ds Jessa van der Vaart 
organist:   Erik Visser 
cantorij:   o.l.v. Tristan Knelange 



Orde van de dienst 

. orgelspel,  Johann Pachelbel. ‘Herzlich tut mich verlangen’. 

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars  
          
de gemeente gaat staan  

. 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  “Op de avond van de uittocht”  



1: cantorij, refrein: allen  

!  

2: cantorij 
Op de avond van het paasfeest, 
heeft hij zelf ons uitgelegd, 
dat het brood ons werd gegeven, 
als een teken van zijn leven, 
dat hij uitdeelt aan zijn mensen, 
dat heeft hij gezegd. 
Refrein: allen  

4: cantorij 
Op die maaltijd van het paasfeest, 
Op de avond voor zijn dood, 
Zei hij: zelf zal ik er bij zijn,  
Op het feest waar jullie vrij zijn, 
Op de maaltijd die God aanricht, 
En dat feest wordt groot.  
Refrein: allen  



de gemeente gaat zitten 

. inleiding op de dienst  

. gebed 

. lied   

1: allen     

!  

4: cantorij 
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: allen 
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 

. lezing   Lukas 18, 31-34 



. lied 

!  

2 
Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 

. lezing   Lukas 22, 1-13  

  



.   lied 

!  

2. 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een voetspoor in de zee. 
Gij zijt te ver gegaan, 
Gij zijt een mens te veel. 
Gij zijt voorgoed, Gij zijt 
verborgen in uw God. 
Geen stilte spreekt U uit, 
ondenkbaar is uw dood. 

3. 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop U tegemoet 
zolang ik leven mag. 



. lezing, Lukas 22, 14-23     

. lied ,   390 “Het brood in de aarde gevonden”    tekst H.Oosterhuis 
           mel. A.de Klerk 

!  

2.  Het brood van oorlog en vrede,  
dat dagelijks eendere brood,  
het vreemde brood van de liefde,  
het stenen brood van de dood. 

3.  Het brood dat wij duur verdie-
nen,  
ons lichaam, ons geld, ons goed,  
het brood van ons samen leven,  
die schamele overvloed. 
4. Dat brood dat wij moeten eten  

om niet verloren te gaan.  
Wij delen het met elkander  
ons hele mensenbestaan. 

5.  Gij deelt het met ons, zo deelt 
Gij 
U zelf aan ons uit voorgoed,  
een mens om nooit te vergeten,  
een God van vlees en bloed. 

. lezing   Lukas 22, 24-34  

. stilte, gedicht 



. lied   “Gedenken wij dankbaar”  

1: cantorij 

!  

3: allen 
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wij zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 

4: cantorij  
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 



5: allen  
Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 
als graan in de aarde gestorven zijt, 
gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 
van harte maak tot wederdienst ons bereid.  

. nodiging 

. collecten, Thema Vreemdelingen 

.   eerste collecte;  Stichting Bijzondere Noden   
De Stichting biedt financiële hulp aan inwoners van Amsterdam, die om 
welke redenen dan ook in een urgente noodsituatie terecht zijn gekomen, 
terwijl (wettelijke) voorliggende voorzieningen niet meer of niet voldoende 
beschikbaar zijn.  
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 16 november 2011 in verband met het 
75-jarig bestaan van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, is een initia-
tief gepresenteerd om te komen tot een ‘duurzaam pact voor noodhulp’ in 
Amsterdam. Een hecht laatste -sociaal- vangnet voor Amsterdammers door 
Amsterdammers, Amsterdamse organisaties en de Amsterdamse overheid.  
Rekening: NL 49 INGB 0000 2946 97  t.n.v. Fonds Bijzondere Noden Am-
sterdam 

. tweede collecte: diaconie 

.   muziek tijdens de collecten; 

. voorbeden, stilte 

Wij vormen een kring rond de tafel 



. tafellied   “Als een vriend van mensen”  

!  
. delen van brood en wijn 
Tijdens het delen zingt de cantorij “Ubi Caritas”  

. dankgebed, 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. 

. orgelspel,  Andrea Antico, ‘Non resta in questa valle’. 

Tijdens het orgelspel wordt de tafel leeggeruimd: brood, wijn en kaarsen 
worden weggedragen. De verstilling die intreedt, markeert de overgang naar 
de overlevering van de Heer en de nacht van zijn lijden.  

. lezing   Lukas 22, 39-46  

. cantorij zingt  “Ich will hier bei dir stehen” 
    uit: Mathäus Passion, J.S. Bach 
     
. Luthers avondgebed 

Wij verlaten de kerk in stilte.  

******************************************************** 

. Mededelingen:  

Zondag  27 maart 2016, Pasen,  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger,Joep de Valk 

Donderdag 7 april om 20.00 uur, lezing over Napels door Marc Leijendek-
ker. 
dinsdag 5 april, 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.


