
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 23 april 2017
Beloken Pasen

                 Giacometti

voorganger: Mevrouw ds. A.G. Ochtman-de Boer
organist: Erik Visser



Orde van de dienst

. orgelspel Giovanni Pierluigi da Palestrina, Ricerare over do re mi fa sol la

. luiden van de klokken

. stilte

. aansteken van de kaars 

. de gemeente gaat staan

. openingslied 280: 1-5   De vreugde voert ons naar dit huis
Tekst Sytze de Vries
Mel: Willem Vogel

2.  Dit huis van hout en steen, dat lang
     de stormen heeft doorstaan,
     waar nog de wolk gebeden hangt
     van wie zijn voor gegaan.

3.   Dit huis dat alle sporen draagt
      van wie maar mensen zijn,
      de pijler die het alles schraagt,
      wil Jij die voor ons zijn?
4.   Zal dit een huis, een plaats zijn 

waar
      de hemel open gaat,
      waar Jij ons met Jouw eng’len         
troost, waar Jij Je vinden laat.      

5.   Onthul ons dan Je aangezicht.
       je naam, die met ons gaat,
      en heilig ons hier met Je licht
      Je voorbedachte raad.



.   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.

.  Lied 280: 6-7 (zie boven)

6 Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

. de gemeente gaat zitten

. gebed

. lied 601  Licht dat ons aanstoot in de morgen
tekst H.Oosterhuis
mel; A.Oomen



2.   Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
3.   Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien



en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

. lezing Lucas 24: 13-35

. lied 247   Blijf mij nabij wanneer het duister daalt.
         Vert. W.Barnard
            Mel: W.H.Monk

2.  Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

3. 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.
. overdenking

. orgelspel  Erasmus Kindermann, Preludium in C



. 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, de Medicijnpot
Stichting De Medicijnpot is een initiatief van de Binnenstadskerken in 
Amsterdam en maatschappelijke organisaties. Zij zorgen dat mensen zonder 
papieren en zonder verzekering medicijnen krijgen die ze nodig hebben 
maar niet kunnen betalen. Het verstrekken van de medicijnen gaat altijd via 
een arts. De apotheek kan de rekening dan declareren bij de Medicijnpot.
Rekening: NL 80 TRIO 0390 4859 69 t.n.v de Medicijnpot Amsterdam. 

. tweede collecte; diaconie

. orgelspel tijdens de collecten Pierre du Mage, Récit

. mededelingen en open tijd

.   de bloemen zijn bestemd voor dhr. Wim van der Meulen

. slotlied 634  U zij de glorie tekst H.Jongerius
mel. G.F.Händel



2.  Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

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

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, More palatino

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

. Mededelingen: 

Zondag 30 april 2017 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur
Voorganger ds. Y. Hiemstra



Dinsdag 25 april om 19.45 uur, Mindfullness.

Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd 
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. 

Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid  
zijn onze uitgangspunten Deze staan als vanzelfsprekend aan de basis
van al onze activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, 
gesprekskringen, onderlinge hulp en steun, Adempauze voor wie ca 
30 – ca 55 jaar is, reizen en uitjes.

Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke 
geloofsontwikkeling.  Ook jongeren hebben hun eigen plaats van 
ontmoeting, eigen programma’s en een vrije inloop in de kelderruimte.

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 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. Joep de Valk (06 53391524), ds. Japke
van Malde (071-5142807)en ds. L. Baars, (06 23641242).
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan 
kunt u hen bellen.

http://www.kerkdienst/
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