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Orgelspel  J.P.Sweelinck, Fantasia Chromatica 

Luiden van de klokken 

Welkom  

Aansteken van de kaars  

Stilte 

Lichtlied: 600: 1, 2, 3 en 4  Licht, ontloken aan het donker   

1.Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 

2. Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 

3.Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 

4.Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood!. 

Votum en Groet: 

 Ons samenzijn dragen we op aan God, 
 die liefde is en grond van ons bestaan. 
 Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn. 
 Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 
    
 De genade en de vrede van God is met U allen. 

Gebed 

Over het thema van de dienst:  Tussen bevrijding en vrijheid 
  

Lied Psalm 137a 1, 2, 3, 4  Toen we zaten langs het water 



1.Toen wij zaten langs het water 
in het verre Babylon, 
hing de lier er aan de wilgen, 
lag een klaaglied op de tong. 

2. De bewakers zeiden spottend: 
‘Zing nog eens een lied van thuis!’ 
Maar wij staarden in de leegte, 
hopeloos ver weg van huis. 

3. In de ballingschap te zingen, 
is dat niet te veel gevraagd? 
Onze stem breekt van ellende 
want ons lot is godgeklaagd. 

4. Wanneer zal God ons bevrijden? 
Kom, verbreek de tirannie! 
Dan veranderen de tranen 
in een juichend Sionslied! 

Lezing Lucas 4 : 16-21 

Lied 1013 1,2,3,4   Als alle mensen vogels dromen 

1.Als alle mensen vogels dromen 
met witte veren van satijn 
of volgeladen appelbomen, 
zal er dan al vrede zijn? 

2.Als alle mensen zich vermaken 
met dansen op een open plein, 
als alle mensen oorlog staken, 
zal er dan al vrede zijn? 

3.Als alle mensen huizen bouwen 
met bloementuinen en jasmijn 
en als ze vol zijn van vertrouwen, 
zal er dan al vrede zijn? 

4.Als alle mensen God begroeten 
en samen delen brood en wijn, 
als alle mensen Jezus roepen, 
zal er dan al vrede zijn? 

Overdenking 

Stilte  

Orgelspel   P.Hindemith, Ruhig bewerkt uit Sonate 2  

Stil  gebed en voorganger gaat voor met het 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 het kwade. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen. 

Mededelingen en collecten 

thema collecten:  Stad en de naaste 

.   eerste collecte: Drugspastoraat Amsterdam    
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te be-
houden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en maatschap-
pelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door druggebrui-
kers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via inloopruim-
ten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met vrije in-
loop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost. Bezoekwerk 
in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en gevangenissen. Specia-
le aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het drugspastoraat kunnen ook 
begrafenissen verzorgd worden voor hen die geheel alleen zijn.                                                                                                                                            
Rekening: NL 36 INGB 000 366 6845  t.n.v. Stichting Drugspastoraat Am-
sterdam o.v.v. 1710 

.   tweede collecte Gemeente 
Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 o.v.v.1720 
In het bijzonder voor het in stand houden van de kerkdiensten is uw bijdrage 
onmisbaar evenals voor het in stand houden van het kerkgebouw. 
   
Tikkies 
Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-code 
reader of tikkie-app (via playstore of appstore)  
     
Eerste collecte                                                 Tweede collecte 

                                                          



Slotlied : 691 vers 1, 2 en 3 De geest van God waait als de wind  
  
De Geest van God waait als een wind 
op vleugels van de vrede, 
als adem die ons leven doet, 
deelt ons een onrust mede 
die soms als storm durft op te staan, 
geweld en kwaad durft tegengaan, 
een koele bries die zuivert. 

De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen felbewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmte in hart en ogen. 

In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel           

                              
Uitzending en zegen,  
de gemeente antwoordt met: Amen  

Orgelspel bij verlaten van de dienst  J.S.Bach, In dir ist Freude.  BWV 615 

Om 11.30 uur kunt u digitaal gezamenlijk koffie drinken via de link: https://
meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienst.  U kunt ook telefonisch contact maken:  
085 2081541 en dan de code invoeren: 3320136715  

******************************************************** 

https://meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienst
https://meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienst


Mededelingen:  
Zondag 9 mei digitale kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: Lodewieke Groeneveld 

Vrijzinnige Miniaturen uit Vrijburg 
Vanuit Vrijburg worden 5 dagen per week Vrijzinnige Miniaturen in de vorm 
van podcasts verstuurd. Deze podcasts zijn geïnspireerd op het thema “Het 
verlangen geraakt te worden” en worden geschreven en gemaakt door  het 
zgn. Podcastcollectief van Vrijburg.  
U kunt deze vrijzinnige miniaturen van max. 3 minuten, beluisteren en lezen 
op uw email en op de website van Vrijburg  
Wilt u deze miniaturen dagelijks ontvangen? Meldt u dan aan via de web-
site of stuur een mailtje naar info@vrijburg.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 Japke van Malde (071-5142807), ds 
Joost Röselaers (06-55776713) en Lodewieke Groeneveld (06-40832921)  
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, 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. 

mailto:info@vrijburg.nl
http://www.vrijburg.nl

