
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Thema: Er over heen springen 

                                                              

Witte Donderdag 29 maart 2018

voorganger: ds Japke van Malde 
lector: Jet van Koppen 
organist: Erik Visser
m.m.v. de cantorij o.l.v. Kaiyi Min



Orgelspel

Luiden van de klokken

Stilte, aansteken van de kaars en welkom 
de gemeente gaat staan

Lied: 276 (Zomaar een dak), vers 1 en 2                    tekst H.Oosterhuis
             mel: Valerius Gedenkklanken

2.   Woorden van ver, vallende sterren,

2



vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, 
signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord.

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 zijn 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: 276 (zie boven) vers 3

3.   Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis.

                                                   de gemeente gaat zitten
Gebed 

Cantorij: Jesus remember me (M. Rizza)

Lezing: Mattheus 26: 17 – 35

Lied: 390 Het brood in de aarde gevonden tekst H.Oosterhuis
     mel: A.de Klerk
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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 verdienen,
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.

Overweging

Cantorij: Were you there when they crucified my Lord (C. Winfred 
Douglas)

Viering avondmaal: inleiding en uitnodiging

Tafelgebed gezongen
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Muziek tijdens delen, door de cantorij: 
 Ich will hier bei dir stehen (J.S.Bach - Matthäus passion)
 Orgelspel 

 

Voorbeden, stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Slotlied: 653 U kennen uit en tot u leven, vers 1, 2 en 5 
                                                                                                            tekst A.den Besten

mel: G.Neumark
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2.   Gij zijt het brood van God gegeven,   

de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

5.  
5. Gij zijt de wijnstok van het leven,in 

duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw 
hartenbloed.
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Afscheid en zegen
gemeente antwoordt met “Amen”

wij verlaten in stilte de kerk

De collecten zijn bij de uitgang

eerste collecte: Harriët Tubmanhuis
Het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid Oost is een project voor 
de tijdelijke 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 Vluchtelingenwerk Nederland en de Steungroep 
Vrouwen zonder Verblijfsvergunning doorverwezen. Het gaat om 
vrouwen die naast hun vluchtelingenproblematiek 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: diaconie

mededelingen: 

Paaszondag 1 april: kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur, voorganger, 
ds Joost Röselaers 
Er is kinderopvang. 

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 
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)  ds
Liesbeth Baars (06-23641242) 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:……………………………………………………

mailto:roselaers@btinternet.com

