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Hebben en zijn 

Op school stonden ze op het bord geschreven,  
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;  
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,  
de ene werklijkheid, de andre schijn. 

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.  
Is van de wereld en haar goden zijn.  
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,  
vervuld worden van goddelijke pijn. 

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.  
Is naar de aarde hongeren en dorsten.  
Is enkel zinnen, enkel botte plicht. 

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,  
is kind worden en naar de sterren kijken,  
en daarheen langzaam worden opgelicht. 

Ed Hoornik 

      voorganger:  ds Jessa van der Vaart  
      organist:   Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Giuseppe Aldrovandini, Pastorale in G 

. 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. 



.   lied:   “Als tussen licht en donker’  
     tekst: T. Naastepad,  
     m: Von Got twill ich nicht lassen 

!  

2  Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld: 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 

3  O hemellichaam, Jezus 
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in u te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan: 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan!  



de gemeente gaat zitten 

. gebed 

. lied     “Dat nieuwe geestkracht” 

!  

2. Dat wij niet bang voor ons 
bestaan 
de nieuwe wegen leren gaan 
die leiden naar een maatschappij 
van hebzucht en van oorlog vrij.  

3.  Dat wij niet om te kopen zijn 
met geld en goed, met schone 
schijn. 
dat God ons lange adem geeft, 
zodat zijn toekomst in ons leeft. 

. inleiding op de schriftlezingen 

. eerste lezing   Hosea 2, 4-15 

    Hosea 2, 4-25 

4 Ga het geding met jullie moeder aan, ga het geding aan, 
 want zij is niet mijn vrouw 
 en ik ben niet haar man. 
 Laat zij wegdoen haar hoererij van haar aangezicht 
 en haar echtbreuk van tussen haar borsten. 



5 Opdat ik haar naakt zal uitkleden 
 en haar neerleg als op de dag van haar geboorte, 
 haar stel in een woestijn 
 haar maak als een dor land 
 en haar laat sterven van dorst. 
6 Over haar zonen zal ik mij niet erbarmen 
 Ja, zonen van hoererij zijn zij, 
7 want hun moeder hoereert, 
 beschamend handelt zij die hen droeg.  
 Ja, zij zegt: 
  Laat ik achter mijn minaars aangaan, 
  de gevers van mijn brood en mijn water, 
  mijn wol en mijn linnen,   
  mijn olie en mijn drank. 
8 Daarom, zie! 
 Versper ik jouw weg met doornig struikgewas 
 ommuur ik haar met een muur 
 zodat zij haar paden niet vindt. 
9 Jaagt zij dan haar minnaars na,  
 dan zal zij hen niet bereiken. 
 Zoekt hen en vindt niet.  
 Dan zegt ze: 
  Ik wil gaan 
  en omkeren naar mijn eerste man 
  want toen had ik het beter dan nu.  
10 Maar zij, zij erkent niet 
 dat ik het ben die haar het koren, 
 de most en de olijfolie geef, 
 en het zilver voor haar vermeerder en het goud, 
 dat zij tot Baal maken.  
11 Daarom keer ik om  
 en neem ik mijn koren op zijn tijd 
 en mijn most op zijn bestemde tijd. 
 Ik zal wegrukken mijn wol en mijn linnen 
 die haar naaktheid moest bedekken.  
12 Nu onthul ik haar schaamte 
 voor de ogen van haar minnaars 
 en geen man ontrukt haar uit mijn hand. 
13 Ik doe haar vreugde ophouden 
 haar feesten, haar vieringen van nieuwe maan en sabbat, 



 ja, al haar bestemde feesttijden. 
14 Ik laat woest worden haar wijnstok en haar vijgenboom, 
 waarvan zij gezegd heeft: 
  Ze zijn voor mij het geschenk 
  Dat mijn minnaars mij hebben gegeven. 
 Ik zet ze neer als een struikgewas, 
 de dieren van het veld vreten ze op. 
15 Dan bezoek ik aan haar de dagen van de Baals, 
 waarop zij hun reukoffers bracht, 
 en zich tooide met haar ring en haar sierraad 
 en achter haar minnaars aanging, 
 terwijl zij mij vergat! – uitspraak van JHWH. 

. lied 

!  

2  Bemint uw Heer te allen tijd, 
    dient Hem met alles wat gij zijt, 
    aanbidt Hem in uw daden. 
    Dit is het eerste en grote gebod, 
    de wil van God, uw Vader. 



. tweede lezing  Hosea 2, 16-25  

16 Daarom, zie! 
 Ik zal haar overhalen. 
 Ik zal haar brengen in de woestijn 
 en tot haar hart spreken.  
17 En daarvandaan geef ik haar weer wijngaarden 
 en het dal van Achor tot een toegang van hoop. 
 Zij zal daar antwoorden als in de dagen van haar jeugd, 
 als op de dag toen zij optrok uit het land Egypte.  
18 Het zal geschieden op die dag – uitspraak van JHWH 
 dat je roept: 
  Isj, “mijn man”. 
 En dat je niet meer tot mij roept: 
  Ba’ali, “mijn heer”.  
19 Ik verwijder de namen van de baäls uit haar mond, 
 die worden niet meer gedacht met hun naam.  
20 Ik sluit voor hen een verbond op die dag 
 met de dieren van het veld, 
 met de vogels van de hemel 
 en met het kleine gedierte van de akker. 
 Boog en zwaard en oorlogstuig breek ik weg uit het land, 
 Ik doe hen neerliggen in veiligheid. 
21 Ik zal je mij tot vrouw werven voor altijd. 
 Ik zal je mij tot vrouw werven in gerechtigheid en recht, 
 In goedertierenheid en ontferming. 
22 Ik zal je mij tot vrouw werven in trouw 
 en jij zult JHWH kennen.  
23 Het zal geschieden op die dag 
 dat ik antwoorden zal – uitspraak van JHWH. 
 Ik zal de hemel antwoorden 
 en die zal de aarde antwoorden.  
24 En de aarde zal het koren, de most en de olijfolie antwoorden. 
 En die zullen Jizreël (God zaait) antwoorden.  
25 Ik zaai haar voor mij in het land.  
 Ik ontferm mij over Lo-Ruchama (geen ontferming). 
 En ik zeg tot lo-Ammi (niet mijn volk): 
  Ammi atta (mijn-volk-ben-jij). 
 En hij zal zeggen:  
  Elohaj (mijn-God)!  



. lied (melodie zie boven)    

3  Biedt uw naaste de helpende 
hand, 
spijzigt de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste 
gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 

4  De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wilt ontbranden aan 
liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 

  
  
. overdenking 

. lied 
     tekst: Sytze de Vries, melodie: Tjalling Roosjen 

!  

2   Gij zijt ons bijgebleven! 
Met vrijheid om te leven 
hebt Gij, God, ons bedacht. 
Die weldaad te gedenken 
is levensruimte schenken 
wie rechteloos wordt omgebracht.  

3  Een haven voor de vreemde,  
een huis voor de ontheemde, 
Een veilig toevluchtsoord, 
Een vrijplaats van vertrouwen: 
God, laat uw kerk zo bouwen 
Aan ’t erfdeel dat U toebehoort.  



4   Gij hebt uw wraak beteugeld 
en hoedt onder uw vleugels 
het vluchtend mensenkind. 
Zijn adem is u heilig; 
waar anders is hij veilig? 
Zo waar uw naam bij ons 
weerklinkt! 

5   Hoor van de aarde schreeuwen 
het bloed van zoveel eeuwen, 
zo kostbaar in uw oog. 
Zult Gij het recht beperken 
van machtigen en sterken? 
Maak klein, o God, wie zich 
verhoogt.  

6   Wees dan omlaag gebeden, 
Gij gouden stad van vrede 
En anker u op aard. 
Jeruzalem, wij dromen 
Van u als onderkomen 
Waar God ons voor de dood 
bewaart!  

. voorbeden, stilte, Onze Vader 

.   collecten, thema: Stad en de naaste 

.   eerste collecte: Inloophuis Makom     
Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen 
een rustige plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er 
is gelegenheid om te douchen en er is kledingruil mogelijk. Op Makom kan 
drie dagen per week worden deelgenomen aan de Kunstsuite. 
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.  
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep 
Amsterdam o.v.v. Makom 

. tweede collecte: gemeente 

.   orgelspel tijdens de collecten: Johann Ludwig Krebs,’Von Gott will ich         
nicht lassen.’ 

.   mededelingen en open tijd 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. H.Folgering 



. slotlied    

!  
2  De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

3  Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten 
begroeten 't morgenrood. 

4  De zonne, voor wier stralen 
het nachtlijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 

5  Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

. orgelspel, Domenico Scarlatti, Sonate in d  

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

. Mededelingen:  

Zondag 20 december, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, dhr.H.Brautigam. 



Donderdag 17 december om 12.00-14.00 uur, Adventslunch in de kerkzaal. 
Opgeven bij het bureau (020- 6714277, di,woe,do) 

Donderdag 24 december, kerstnacht, 22.00 uur. 
Voorganger ds. Jessa van der Vaart met medewerking van de cantorij. 

Vrijdag 25 december, kerstochtend, dienst om 10.30 met kerstspel door de 
kinderen. 
Voorgangers, ds.Joep de Valk en Dik Mook  

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via http://kerken.streamit.eu. 
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 
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. 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd 
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.  
Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid  
zijn onze uitgangspunten Deze staan als vanzelfsprekend aan de basis van al 
onze activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, gesprekskringen, onderlinge 
hulp en steun, reizen en uitjes. 
Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke 
geloofsontwikkeling.  Ook jongeren hebben hun eigen plaats van 
ontmoeting, eigen programma’s en een vrije inloop in de kelderruimte. 


