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Afbeelding: schilderij van Jeltje Hoogenkamp  
‘stadia op weg naar de vrijheid: tucht – daad - lijden - dood’ 
bij de tekst van Dietrich Bonhoeffer: 

Vrijheid, langdurig zochten we je in tucht, daad en lijden. 
Stervend herkennen we jou in het aangezicht Gods.  
 
Tucht 

Ga je op weg om de vrijheid te zoeken, 

leer dan vooral 

zinnelijkheid en roerselen van de ziel 

te beheersen, 

zodat je begeerte niet nu eens hierheen, 

dan weer daarheen beent. 

Houd je geest en je lichaam helemaal 

onder controle, kuis 

en laat hen gehoorzaam zoeken naar 

hun bestemming. 

Niemand ervaart het mysterie der 

vrijheid, behalve door tucht. 

 

Daad 

Niet zomaar wat, maar het goede 

wagen en doen. 

Niet blijven zweven tussen mogelijkheden. 

Wees moedig, maak handel en wandel 

concreet. 

Vrijheid woont niet in de vlucht der 

gedachten, alleen in de daad. 

Laat angst en aarzeling los, ga naar 

buiten 

waar de storm woedt van de tijden, 

slechts gedragen door Gods gebod 

en je geloof. 

Dan zal de vrijheid je geest juichend 

ontvangen. 

 

Lijden 

Vreemde metamorfose. Je sterke, 

werkzame handen 

worden gebonden. Eenzaam en 

machteloos zie je toe 
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hoe er aan jouw daden een einde komt. 

Je zucht maar eens diep, legt de zaak, 

waarom het gaat 

stil en getroost in sterkere handen. 

Vrede heb je ermee. 

Je proefde voor even de smaak van de 

vrijheid, 

die je teruggaf aan God die haar groots 

zal volbrengen. 

 

Dood 

Kom snel, grootste feest op weg naar 

de eeuwige vrijheid. 

Dood, doe die zware ketenen af, slecht 

de muren 

van ons vergankelijk lichaam en onze 

verduisterde ziel. 

Eindelijk zullen we mogen aanschouwen 

wat ons hier niet gegund wordt te zien. 

Vrijheid, langdurig zochten we je in 

tucht, daad en lijden. 

Stervend herkennen we jou in het 

aangezicht Gods. 

 

Dietrich Bonhoeffer, juli 1944 
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Intrede 

 
Muziek bij binnenkomst  Wär Gott nicht mit uns diese Zeit BuxWV            

 222 - Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling  Praeambulum in d –                                          

Heinrich Scheidemann (ca.1595-1663) 

 
Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 

 

Groet en bemoediging 

v:  De Heer zal bij u zijn. 

g:  DE HEER ZAL U BEWAREN. 

v:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 
Gebed van toenadering  

 
Eerste psalm    Lied 122 (zetting van J.P. Sweelinck) 

 
Gebed om ontferming  

Afgesloten met Kyrie 301k 

 

Gebed van de zondag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 

 

De heilige Schrift 
 
 

Eerste lezing  Exodus 7: 8-24 
 

Lied    168 ‘Go down Moses’ 
 

Tweede lezing  Galaten 5: 13-26 
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Lied Freedom van The Sunshine Cleaners 

afkomstig van hun CD ‘Silent voices’. Song inspired by Bonhoeffer’s 

Prison Poems 

 

Freedom 

I thought I could find freedom 

In control and discipline 

So cautious walked the narrow way 

Always in the right direction 

Never wandering off 

Purposefully every single day 

 

I thought I could find freedom 

In action – not in words 

So diligent I tried to do what’s right 

Guided by unwavering faith 

I rolled up my sleeves 

And faced the many challenges of life 

 

I found out I could find freedom 

By giving up my search 

So I gave control to His much stronger hands 

Confident and hopeful 

I wait for things to come 

When my earthly life comes slowly 

to an end 

 

Free at last – I lost life’s heave shackles 

Free at last – No walls surrounding me 

Free at last – From my mortal body’s limits 

Free at last – from blindness: I can see! 

 

Vrijheid 

 

Vrijheid leek me iets dat werd verkregen 

Door discipline en door tucht 

Dus bleef ik zorgvuldig op het rechte pad 

Altijd in de juiste richting 

Nooit een stap opzij 

Doelbewust, ook als het tegenzat 
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Ik dacht vrijheid te vinden 

In daadkracht in plaats van in woorden 

Het leek me iets waar je echt voor moest gaan 

Geleid door blind vertrouwen 

Stroopte ik de mouwen op 

En ging elke uitdaging van het leven aan 

 

Maar ik kwam tot de conclusie: 

Ik kan het niet alleen 

En liet me leiden door Zijn sterke hand 

Vol vertrouwen en verwachting 

Wacht ik op wat komen zal 

Nu mijn aardse leven richting ’t einde gaat 

 

Eindelijk bevrijd – van zware ketenen 

Eindelijk bevrijd – geen muur meer om me heen 

Eindelijk bevrijd – van mijn beperking 

Eindelijk bevrijd van mijn blindheid: ik kan zien! 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied     852   Gebed om licht  

 

Gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 
 

Collecten:   

De 1e rondgang is voor Binnenlands Diaconaat: vakanties met 

aandacht. Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. 

Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen, die niet meer gemakkelijk zelf 

op vakantie kunnen, van een week vol warmte, aandacht en 

gezelligheid.  

Kerk in Actie (KIA) o.v.v. D060101 rekeningnummer  

NL 89 ABNA 0457 457 457 

 

De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk  

rekeningnummer NL 17 INGB 000 234 12 94 
 

 

Gebeden  
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Gebed over de gaven 

na iedere intentie 

v: daarom bidden, daarom zingen wij: 

     Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

     steeds weer zoeken mijn ogen naar U.               368d  

  

Stil gebed 

 

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 

 

 

Zending en zegen 

 

 

Slotlied    416 

 

 

Zegen  uit Iona Liedboek p. 1317 
 

v:  In ons hart en in ons huis  

g:  DE ZEGEN VAN GOD 

v:  In ons komen en in ons gaan 

g:  DE VREDE VAN GOD 

v:  In ons leven, op onze zoektocht, 

g:  DE LIEFDE VAN GOD 

v:  Bij het einde, nieuw begin 

g:  DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, 

THUIS TE BRENGEN. AMEN                                           
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Postludium  Ich dank dir schon durch deinen Sohn BuxWV 195 - 

Dietrich Buxtehude  
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