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bevrijdingszondag  
5 mei 2019 
 
 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 
 

Met mijn vrijheid maak ik vrij 
 

 
 
 
 
 

Voorganger: ds Joep de Valk 
Lector: Jet van Koppen 
Organist: Erik Visser  
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Orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, ‘Est-ce Mars’  
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  
Stilte 
          
 De gemeente gaat staan 
 
Lichtlied:  Doe je licht aan  
 

      
 
Votum: 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige, 
 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 
 
Groet:   
 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. 
Lied LvdK 380 + Licht 12 
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Wordt wakker want de zon komt op. 
Zij warmt de rode rozenknop  
en brengt het licht weer terug op aard. 
Dat is het opstaan meer dan waard. 

 
Sta op en warm je aan die gloed. 
Zie deze dag weer tegemoet. 
Verheug je op wat komen zal. 
Wees onderdeel van het heelal. 
 
Al zijn we nog zo nietig klein. 
Vandaag zal nu de onze zijn. 
In ’t eigen leven zijn wij groot. 
Door wat het zonlicht ons steeds bood. 

 
de gemeente gaat zitten 

 
Gebed 
 
 
Lied 848 Al wat een mens te kennen zoekt, vers 1-4 
          Tekst H.Jongerius 
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          Mel: Scottish Psalter 1634 

 
 

Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
 
De mens die naar uw wijsheid zoekt        
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 
 
Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 
 

Inleiding  
Betoog uit de bijbel Galaten 5,13-25: Paulus over vrijheid 
Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid. Als wij leven door de 
Geest, laten wij dan ons ook gedragen volgens de Geest.   
Lied  946 Als vrijheid was, wat vrijheid lijkt, couplet 1, 2,   4 en 5 
           Tekst H.Oosterhuis 
           Mel:B.Huijbers 
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Overdenking 
 
Stilte, overgaand in pianospel Felix Mendelssohn, Lied ohne Worte in A 
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Voorbeden afgesloten met 2x 

 
 
Meditatieve stilte en gezamenlijk Onze Vader 
 
Mededelingen 
.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Dhr. H.Brautigam 
 
Collecten  
Thema Stad en de naaste 
.   eerste collecte: Voedselbank Amsterdam     
De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens 
die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Men 
functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze 
maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer verkocht wordt, 
worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants aangeboden. 
Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere distributiepunten 
verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande infra-
structuren. 
Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om noodsituaties het 
hoofd te kunnen bieden en om te garanderen dat er ook voldoende producten 
met een lange houdbaarheidsdatum geleverd kunnen worden, moeten er 
soms aankopen gedaan worden.  
Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam 
 
. tweede collecte: gemeente 
   Muziek tijdens de collecten: Samuel Scheidt, Cantio belgica “Wehe, Wind              
chen, wehe”. 
Slotlied 2x 
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Afscheid en zegen,  
de gemeente antwoordt met:  

 
 
Orgelspel Girolamo Frescobaldi, Aria detto balletto. 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
******************************************************** 
 
Mededelingen:  
 
Zondag 12 mei, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. m.m.v. de cantorij. 
Voorganger: ds Japke van Malde. 
Dinsdag 14 mei om 19.45 uur, Mindfulness o.l.v. Joep de Valk en 
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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. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en mee-
praten in onze LinkedIn groep. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06-53391524), ds Joost 
Röselaers (06-55776713) en ds Japke van Malde (071-5142807). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bel-
len. 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, ge-
vormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. 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  
www.vrijburg.nl 
 
Naam…………………………………………………………. 
 
Adres ………………………………………............................ 
 
Postcode en Woonplaats……………………………………… 
 
E-mailadres:…………………………………………………… 
 

http://www.vrijburg.nl/
http://www.google.nl/url?url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-het-teken-van-de-schaar-en-van-de-besnoeiing-image10583498&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_H1bVL38Gcf3aqb-gpAE&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=wehHdMUpNUfh5LawIjIy4Q&usg=AFQjCNEcEuvgKZSC5VmlfpC9Dg5zCObQww

