
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 1 april 2018
Pasen  

voorganger: Joost Röselaers 
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Kaiyi Min 
programma voor de kinderen o.l.v. Annemieke van der Veen 
organist: Erik Visser



.   orgelspel 

. luiden van de klokken

. welkom 

. 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  630: 1-3-4 (sta op! een morgen ongedacht) 



     tekst A.den Besten
             mel:M.Vulpius

3.   Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping 
weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4.   Sta op!  Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen

.

de gemeente gaat zitten



. gebed

.  lied ‘Omdat hij niet ver wou zijn’ (melodie Erik Visser)

Refrein



. eerste lezing Johannes 20: 1-10

. de cantorij zingt: ‘Gods adem waait zijn woorden uit de hoge’

. tweede lezing Johannes 20: 11-18 

.  lied Het pure witte licht 1-2-3-4-7 (melodie ‘hier is een stad gebouwd’)



2.   In stilte, ongezien
en stralend, onverwacht,
herrijst de Levende
uit dood en don’kre nacht.

3.  De kruiden van de dood,
zij kunnen weg gedaan
De Opgestane leeft
en spreekt Maria aan.

4.   Haar blij getuigenis
 Zet zich onstuitbaar voort,
Dit ongeloof’lijk nieuws
wordt tot vandaag verwoord.

7.  Waar Pasen wordt gevierd
Is dood voorbij gegaan
Daar worstelt weer de hoop
in ’t menselijk bestaan.



. overdenking

. de cantorij zingt: ‘he came singing love’

. voorbeden 

.   stil gebed, afgesloten met gezamenlijk 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.

.   mededelingen en collecten Thema Vreemdelingen

.   eerste collecte: Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan      
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en 
vluchtelingen in de hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige 
asielprocedure en helpt vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw bestaan. 
Bij het vinden van huisvesting, het leren van Nederlands, het (bij)scholen, het
opdoen van contacten en het vinden van werk.
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93  t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk 
Amstel tot Zaan

. tweede collecte: gemeente

.   muziek tijdens de collecten 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr.E.J.C.M.Kuperus

. slotlied 634 (U zij de glorie) 



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 

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

. Mededelingen: 



Zondag 8 april kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger:ds J.van Malde

Dinsdag 10 april om 19.45 uur, Mindfulness.

Zaterdag 14 april om 20.15 uur, concert door Con Brio (Glass en Brahms.)

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) en ds Liesbeth 
Baars (020 4045095). 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.


