
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Zondag 25 maart 2018, 0-100 dienst
Palmpasen voor jong en oud

voorganger: ds. Joep de Valk
kinderkring: Elianne Roelandse, Annemieke van der Veen,  Elske de 
Boer en Jessie Gravestein
lector: Antoinette Doekes
organist: Erik Visser
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orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Ballo del granduca

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

.   lied    Henk Harmsen
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over Palmpasen: kinderen komen naar voren. Wij horen een verhaal 
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van Karel Eykman. Wanneer de kinderen  naar hun eigen ruimte 
gaan, zingen we: 

Wie gaat er mee, wie gaat er mee?
Dwars door woestijnen heen en recht door zee,

waar geen velden en geen wegen zijn,
naar een leven in de gloria,

victoria!

inleiding, stilte,  inkeergebed

.   lied  In de harten van de mensen 
uit Eva’s lied, tekst van Marijke Koijck-de Bruijne melodie Eileen 
Silcocks

Echo die in ons blijft klinken, 
vonk van God, geef ons de durf 
‘t met dit sprankje hoop te wagen 
tot het groeiend wordt voldragen, 
ons van binnenuit vervult. 

Dunne draad van licht en leven, 
Geest van God die ons geleidt, 
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voer door eeuwen en door dagen 
ons naar heelheid die de aarde 
van gebrokenheid bevrijdt. 

Lezing Lukas 19, 29-44
.

Jezus nadert Jeruzalem “de stad van vrede”

Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee 
van de leerlingen vooruit en zei tegen hen: 
‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden 
veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los 
en breng het hier. Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie 
het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’
De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies 
zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de 
eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ Ze antwoordden: ‘De 
Heer heeft het nodig.’ 
Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels 
over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de 
leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. 
Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele 
groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle 
wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: 

‘Gezegend hij die komt als koning, 
in de naam van de Eeuwige! 
Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 

Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp 
uw leerlingen.’ Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden 
zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’

Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het 
lot van de stad. Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat 
vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want 
er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je 
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oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je 
met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen
steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet 
hebt herkend.’

lied 527 Uit uw hemel zonder grenzen
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2   Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

3   Als een vuur zijt Gij 
verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.

4  Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

overdenking

stilte, overgaand in pianospel Robert Schumann, Ritter vom 
Steckenpferd

voorbeden, afgesloten met 2x

meditatieve stilte (enkele minuten)

gezamenlijk Onze Vader

mededelingen

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: dhr. 
J.A.Wiersma

collecten, thema Jongeren

.   eerste collecte, Stichting Weekje Weg. Weekje Weg is een project 
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voor mensen met een kleine portemonnee.
Ruim 2 miljoen mensen in Nederland leven op of onder het niveau 
van een minimuminkomen. Als men langdurig in zo'n situatie verkeert
betekent dat "overleven". Niet deel kunnen nemen aan het 
arbeidsproces leidt in veel gevallen tot isolement.                           
Gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie gaan, zien dat 
elke zomer velen wel op vakantie kunnen. St.Weekje Weg biedt 
gemeenten mogelijkheden om gezinnen die langdurig van een 
minimumuitkering moeten rondkomen een weekje op vakantie te 
laten gaan met het doel hen uit de sleur van hun situatie te halen en 
hun sociaal isolement te doorbreken. 
De deelnemers betalen een relatief geringe eigen bijdrage. De 
vakanties vinden in principe plaats in alle schoolvakantieweken.
Rekening: NL 80 INGB 0000 0082 80 Stichting Weekje Weg in 
Vierhouten

.   tweede collecte; gemeente

.   orgelspel tijdens de collecten,Johann Sebastian Bach, Klein 
preludium in d
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herhalend slotlied De intocht zal een optocht zijn -  de kinderen 
lopen tijdens dit lied door de kerk met hun palmpasenstokken

zegenlied
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afscheid en zegen

gemeente antwoordt met “Amen”

orgelspel Johann Sebastian Bach

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

mededelingen:

Donderdag 29 maart (witte donderdag) om 19.30 uur, dienst met 
avondmaal in Vrijburg. Voorganger, ds. Japke van Malde. De 
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voedselmand staat weer klaar.

Zondag 1 april, Pasen  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger: ds. Joost Röselaers.

Dinsdag 27 maart, mindfulness-meditatie o.l.v. ds.Joep de Valk en 
Annemieke van der 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.
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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), ds Joost Röselaers (0655776713) en
ds Liesbeth Baars (06 23 64 12 42). Onze jongerenwerker is Jelle de 
Graaf (06-28562748). Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u 
vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.

Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder 
dogma’s, gevormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en 
vrijzinnige jongeren. Verdraagzaamheid, respect, 
verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten 
die terugkomen in onze diensten, kringen, avonden en andere 
activiteiten.

---------------------------------------------------------------------------
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 
roselaers@btinternet.com 

Naam………………………………………………………….

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

Postcode en Woonplaats………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………
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