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!  
Ontwerp van het Huis van de Ene (Berlijn 2018)) 

Maar een rots-vast vertrouwen  
Ik geloof dat het kan  
Om bruggen te bouwen  
Soms droom ik ervan

(Guus Meeuwis)

voorganger: ds. Evelijne Swinkels-Braaksma 
organist:    Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel 

. luiden van de klokken 

. 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. 



.  introïtus lied 276:1 en 2,   ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’ 

!  

2.     Woorden van ver, vallende sterren, 
        vonken verleden hier gezaaid. 
        Namen voor Hem, dromen, signalen 
     diep uit de wereld aangewaaid. 
        Monden van aarde horen en zien, 
        onthouden, spreken voort 
        Gods vrij en lichtend woord.        
          tekst:H.Oosterhuis 
          mel:  Valerius. 
. de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. lied 281: 1-6, 9 en 10, ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ 

!  

2   Wanneer het donker ons verrast, 
      houd ons dan in uw goedheid     
   vast: 
      Kyrie eleison. 

3.   Verschijn ons als de dageraad, 
       Gij, zon die ons te wachten  
       staat: 
       Kyrie eleison. 

4.   Gij roept ons met een nieuwe 
    naam 
       uit dit genadeloos bestaan: 
       Kyrie eleison. 

5.   Dat ieder die zich tot u wendt, 
      de gloed van uw genade kent. 

6.   De zon straalt van uw                      
aangezicht 
      en zet ons leven in uw licht. 
      Kyrie eleison. 

9.   Het lied van wie zijn                        
voorgegaan 
      zet ons vandaag tot zingen aan. 
       Kyrie eleison. 

10.  Ontvlam in ons en vuur ons             
aan! 
       getroost zullen wij verder gaan. 
        Amen. Halleluja!    

       Kyrie eleison. 

         tekst: Sytze de Vries 
         mel:   B.S.Selby 

. Inleiding op het thema en song 



. 1e lezing: Deut. 6:1-9  

. lied 91a: alle verzen, ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ 

!  

2.   Engelen zendt Hij alle dagen 
      om jou tot vaste gids te zijn. 
      Zij zullen je op handen dragen 
      door een woestijn van hoop en pijn. 
      Geen bange nacht zal je doen beven, 
      geen ziekte waar een mens van breekt. 
      Lengte van leven zal God geven, 
      rust aan de oever van een beek. 



3.   Geen duister zal je overvallen, 
       er is een licht dat eeuwig brandt. 
       Duizenden doden kunnen vallen,- 
       jij blijft geschreven in Gods hand. 
       God is een schild voor zijn getrouwen 
       die leven van geloof alleen. 
       Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
       van liefde om hun tranen heen.    tekst:Jan Duin 
          mel: A.Oomen 

. 2de lezing: De drie ringen (vrij naar ‘Nathan der Weise’, G.E. Lessing) 

. lied: 568a: ‘Ubi caritas’. We zingen het drie keer 

!  
. overdenking 

. orgelspel  



. voorbeden, stilte, OnzeVader 

. collecten,  thema  Armoede 
  
.   eerste collecte;  Fonds Bijzondere Noden Amsterdam   
Sinds 1936 kunnen professionele hulpverlenende organisaties voor hun 
cliënten een beroep doen op de FBNA voorheen SSBNA.   
Rekening: NL 49 INGB 0000 2946 97  t.n.v. Fonds Bijzondere Noden 
Amsterdam 

. tweede collecte; gemeente 

. orgelspel tijdens de collecten 

. attentie,  informatie en bloemen 

.   de bloemen worden gegeven aan Mevr. C. Hondius, Badhoevedorp. 

. slotlied 793, alle verzen, ‘Bron van liefde, licht en leven’ 

!  



2.   Bron van liefde, licht en leven, 
      zon die hartverwarmend schijn, 
      woord van hogerhand gegeven, 
      trouw en teder tot het eind- 
      al zou ons een vijand haten, 
      al gaat zelfs de liefste heen, 
      liefde zal ons nooit verlaten: 
      Gij laat ons geen dag alleen. 
       
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

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

. Mededelingen:  

Zondag 2 november 2014  kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: ds.Jessa van der Vaart. 
 0-100 dienst m.m.v. de cantorij. (dirigent: Tristan Knelange) 

Zaterdag 1 november om 20.00 uur, op de vooravond van Allerzielen, 
is er een bijeenkomst om onze dierbaren te herdenken met stilte, gesproken 
woord en muziek. U krijgt de gelegenheid om namen op te geven, die 
verwerkt worden in de zang. (Ensemble Vieux Temps). 

Zaterdag 15 november 10.30 uur, Algemene ledenvergadering. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienst gemist.nl 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  
onze nieuwsbrief aanvragen via deze website. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep. 
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06 53391524) en Dik Mook (06.44886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen.

http://www.kerkdienst

