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orgelspel, Johan Pieterszoon Sweelinck, Fantasie in d 

luiden van de klokken en stilte 

aansteken van de kaars en welkom 

de gemeente gaat staan 
Lichtlied doe je licht aan 

!  
  

votum en groet 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. 
 gemeente: Die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. 

!  2



lied: 280 De vreugde voert ons naar dit huis 
  tekst: Sytze de Vries, melodie: gezang 447  

!  

1.  De vreugde voert ons naar dit 
   huis 
     waar ’t woord aan ons geschiedt 
     God roept zijn naam over ons 
   uit 
      en wekt in ons het lied. 

2.  Dit huis van hout en steen, dat 
   lang 
     de stormen heeft doorstaan, 
     waar nog de wolk gebeden  
   hangt 
     van wie zijn voor gegaan. 

3.   Dit huis dat alle sporen draagt 
      van wie maar mensen zijn, 
      de pijler die het alles schraagt, 
      wil Jij die voor ons zijn? 

4.   Zal dit een huis, een plaats zijn 
    waar 
      de hemel open gaat, 
      waar Jij ons met Jouw eng’len           
    troost, 
      waar Jij Je vinden laat.       

6.   Vervul ons met een nieuw  
    verstaan 
      van ’t woord, waarin Jij  
    spreekt, 
      en reik ons zelf als leeftocht aan 
      het brood, dat Jij ons breekt. 

7.   Dit huis slijt met ons aan de  
    tijd, 
      maar blijven zal de kracht 
      die wie hier schuilen verder  
    leidt 
      tot alles in volbracht. 

de gemeente gaat zitten 
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inleiding, inkeergebed 

de koffer en verhaal:  als je altijd de eerste wilt  zijn 
Kinderen gaan naar eigen ruimte om te kijken of je een nummer bent 

lied Ik ga de stilte in 
tekst Sytze de Vries, melodie Hier is een stad gebouwd 
organist speelt een keer voor 

Ik ga de stilte in  
en nergens hoor ik meer  
dan daar, waar alles zwijgt,  
ik tot mijzelf inkeer   

Ik ga de stilte in  
tot diepten waar ik hoor  
de zachte fluistering  
die nooit nog is verwoord. 

Waar angst zijn kelders heeft  
en het verlangen slaapt,  
daar wordt mijn diepste naam  
gekoesterd en bewaard. 

In stilte ingedaald  
ga ik jouw stem verstaan  
daar zingt het rond van Jou  
en daar spreek Jij mij aan. 

Jij kent mijn ware naam  
en roept mij daarmee aan.  
Noem mij dan wie ik ben,  
opdat ik op kan staan. 

meditatieve stilte enkele minuten  
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inleiding op lezing en overdenking 

lezing Beresjiet – Genesis   Wajechi 48, 8-20 
Toen viel Jisraëels oog op Joseefs zonen, en hij vroeg: ‘Wie zijn dat?’ 
Joseef antwoordde zijn vader: ‘Dat zijn mijn zonen, die God mij hier 
gegeven heeft.’ ‘Laat ze toch dichterbij komen,’ zei Jisraëel, ‘dan zal ik hen 
zegenen.’ Doordat Jisraëel al oud was, waren zijn ogen dof geworden, hij 
kon niet goed meer zien. Toen Joseef zijn zonen dichter naar hem toe had 
gebracht, kuste en omhelsde Jisraëel hen. ‘Ik had niet gedacht dat ik jou ooit 
nog zou terugzien,’ zei hij tegen Joseef, ‘maar God heeft mij zelfs je 
nakomelingen laten zien.’.  
Joseef liet zijn zonen, die tegen Jisraëels knieën stonden, wat opzij gaan en 
boog zich diep voor hem neer. Daarna bracht hij hen beiden weer dicht bij 
zijn vader. Aan zijn rechterhand had hij Efrajim, die hij links van 
Jisraëel plaatste, en aan zijn linkerhand had hij Menasjè, die hij rechts van 
hem plaatste. Maar Jisraëel kruiste zijn handen: zijn rechterhand legde hij op 
het hoofd van Efrajim, hoewel die de jongste was, en zijn linkerhand 
 legde hij op het hoofd van Menasjè, hoewel die de oudste was. Hij zegende 
Joseef met deze woorden: ‘De God naar wiens wil mijn voorouders 
Abraham en Isaak zich richtten, de God die mijn leven lang mijn herder is 
geweest, de engel die mij heeft bevrijd van alle onheil, hij geve deze jongens 
zijn zegen. Moge mijn naam door hen voortleven, en ook die van mijn 
voorouders Abraham en Isaak, en mogen zij zich over de hele aarde 
uitbreiden.’ 

Toen Joseef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efrajim had 
gelegd, leek hem dat verkeerd, en daarom pakte hij zijn vaders hand, om die 
te verplaatsen van Efrajims hoofd naar dat van Menasjè. ‘Niet zo, vader!’ zei 
Joseef. ‘Dit is de oudste, u moet uw rechterhand op zijn hoofd leggen.’  
Maar zijn vader wilde dat niet. ‘Ik weet het, mijn zoon,’ zei hij, ‘ik weet het. 
Ook uit hem zal een volk voortkomen, ook hij zal machtig worden. Maar zijn 
jongere broer zal machtiger worden dan hij, en uit hem zullen tal van volken 
voortkomen.’ 

Zo zegende hij hen die dag met de woorden: ‘Jullie naam zal worden 
genoemd in de zegenwensen van de Jisraëelieten. Ze zullen zeggen: “Moge 
God u maken als Efrajim en Menasjè.”’ Zo plaatste hij Efrajim vóór 
Menasjè. 
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lied 848 Al wat een mens te kennen zoekt  tekst H. Jongerius 
         melodie 1634 

!  

2 
Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
3 
De mens die naar uw wijsheid 
zoekt, 
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 

4 
Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet.  

overdenking 

orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, fantasie in g 
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voorbeden, afgewisseld met 

!  

stilte voor eigen gedachten of gebed 

gezamenlijk Onze Vader 

mededelingen en open tijd 

de bloemen uit deze viering worden gebracht naar: de heer en mevrouw van 
der Meer-Eleveld 

de kinderkring vertelt over al of niet de eerste zijn 

collecten, thema  Zieken 

eerste collecte; Hospice het Veerhuis    
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te 
leven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen 
levensovertuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is 
afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun familie. 
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam 

.   tweede collecte; gemeente 

.   orgelspel tijdens de collecten,   Jan Pieterszoon Sweelinck, Echofantasie       
in a 
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slotlied  Ga dan op weg    
melodie Lof zij de Heer, de almachtige koning der aarde 

!   

Ga dan op weg  
en ontmoet op je weg medemensen 
Doe aan eenieder  
al wat jij je zelf toe zou wensen 
Dan onder ’t gaan  
zul je de ander zien staan  
en overschrijdt je je grenzen  

afscheid en zegen 

Ga dan op weg  
en schud af al je twijfels en zorgen 
Ga en ontdek  
wat vandaag nog voor jou is verborgen 
Houd op het Licht  
altijd je ogen gericht 
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 
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orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck  More palatino   

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

mededelingen:  

Zondag 8 november 2015 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds. Klaas Douwes 

Na de dienst, opening van de tentoonstelling van Annelize Hoff ,in de 
Moddermanzaal. 

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap,gevormd door 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid, 
verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn 
belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen, 
gemeenteavonden en overige activiteiten. 

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 bent u van 
harte welkom om hen te bellen.  

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  
onze nieuwsbrief aanvragen via deze website. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep. 
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