
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Zondag  8 april  2018
Beloken Pasen: de Emmaüsgangers 

Voorganger: ds Japke van Malde 
Organist: Erik Visser
Lezing: bijbelen@vrijburg 



.   orgelspel  Girolamo Frescobaldi, Capriccio over la sol fa mi re ut.

. luiden van de klokken

. stilte

. aansteken van de kaars 

. welkom 

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.



.  lied NLB 275 vers 1, 2 en 3 tekst H.Oosterhuis
   mel: 16de eeuw

Eeuwige God, hoe zijt gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
En niemand heeft u ooit gezien
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

de gemeente gaat zitten

. gebed

. lied NLB 275 vers 4 en 5 

Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

Eeuwige God, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in u volkomen zijn. 

. inleiding: Beloken Pasen 



. lied: 598 Als alles duister is (3 x) tekst onbekend
mel: Jackes Bertier

Vertaling:  Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

.   vertelling: Lucas 24



. lied NLB 647 Voor mensen die naamloos tekst H.Jongerius
            mel:J.Raas 

2.  Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

3.   Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

4.   Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.



. overdenking 

. muziek Tarquinio Merula, Chromatische intonatie in a

. voorbeden - afgewisseld met acclamatie: 

           Eeuwige          God   wij  bidden   u     ver-hoor ons

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, In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de 
Kruispost medische en psychosociale zorg aan verschillende mensen die in
de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden. Kruispost geeft hulp aan 
onverzekerden, daklozen en asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een 
donatie gevraagd en draagt zo naar vermogen bij in de onkosten. 
Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt
hulp gegeven die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk, 
indien nodig aangevuld door maatschappelijk werk.     
Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370  t.n.v. Stichting Vrienden van 
Kruispost

.   tweede collecte: diaconie



.   muziek tijdens de collecten: Andrea Gabrieli, Canzon ‘Petit Jacquet’ 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. E.H.de Jong- van           
Dooijeweert

. slotlied NLB 423 vers 1, 2 en 3         tekst S.de Vries
           mel: C.Winter

2.   Voor wie ons lief zijn vragen 
wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij 
vrede: ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3.   Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!



Slottekst: uit “Zes kwatrijnen” van Ida Gerhardt

Een hoge kreet trekt scherp zijn zilvervoor. 
Dan gaat de vogel in de nacht teloor. 
Ik ben ontwaakt. Gij hebt mij opgeroepen. 
En ademloos volg ik uw lichtend spoor. 

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

. orgelspel  Girolamo Frescobaldi, Toccata in d

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken boven, in 
de Moddermanzaal. Daar wordt een tentoonstelling van het werk van Nella 
Monfoort geopend. 
********************************************************

. Mededelingen: Zondag 15 april, 2018,  kerkdienst in Vrijburg om 10.30    
uur.  Voorganger, ds Joep de Valk.

.   Dinsdag 10 april om 19.45 uur, Mindfulness-meditatie o.l.v. ds Joep de      
    Valk en Annemieke v.d.Veen.

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

.   Donderdag 19 april, Vrijburg-lunch.

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 (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.


