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HENNEMAN 

Orde van de dienst 

. orgelspel Georg Böhm, Preludium, fuga en postludium 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 licht en ons roept tot dienst. 
 gemeente  Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

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

 introïtus ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 2,3,4 

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

Dit huis dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt: 
wilt gij die voor ons zijn? 



Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat? 
Waar gij ons met eng´len troost, 
waar gij u vinden laat. 

 de gemeente gaat zitten 

gebed 

wisselzang gezang 801 

!  

Om de mensen, godverlaten, 
Vluchtelingen, doodswoestijn; 
Om de woede, om de tranen 
Roepen wij: Je zou er zijn. 

Om de haat en om de oorlog, 
De verbittering, de pijn; 
Om die eindeloze cirkel 
Vragen wij: zult Gij er zijn? 

Tegen onrecht, tegen honger, 
Tegen grootspraak, valse schijn 
Vieren wij toch hoop op morgen, 
bidden wij: zal ik er zijn? 



In de mensen die volharden, 
Trouw en onbevangen zijn, 
In wie opstaan, in wie troosten 
Leven wij: U zult er zijn. 

lezing  

Jacobs´ ladder 

een goed woordje doen  
dat blijft hangen 
draden knopen 
ruimte vrij 
tussen de stappen 
hopen op verbindingen 
die houden 

trapje op 
                  treetje hoger 
       stapje terug  
              pasje opzij 
treetje lager 
             trapje af  
stapje dichterbij elkaar gekomen  
dromerige letters hangen tussen ons in 
doe ons nog maar een goed woordje 
voor vandaag en morgen 

corrie jacobs,  21 mei 2016 



. lied  

 

. 

 2de lezing Genesis 28 :10-22 



. lied  

!  



. overdenking 

. orgelspel Jean-François Dandrieu, Flûtes 

. voorbeden, stilte, Onze Vader 

. collecten 

. eerste collecte   thema armoede  
Stichting de Kruispost 
In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische en 
psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen 
vinden. Kruispost geeft hulp aan onverzekerden, daklozen en asielzoekers. Iedere patiënt 
wordt om een donatie gevraagd en draagt zo naar vermogen bij in de onkosten. 

Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt hulp gegeven 
die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk, indien nodig aangevuld door 
maatschappelijk werk. 

Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370 t.n.v. Stichting Vrienden van Kruispost 

. tweede collecte: gemeente 

. orgelspel tijdens de collecten François Couperin, Les graces naturéles 

. attentie, informatie en bloemen 

 De bloemen worden gebracht naar Derk Brouwer.  



. slotlied Gezang 422 

!  

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

. orgelspel Abraham van den Kerckhoven, Fantasie in d 

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



. mededelingen    

Zondag 3 juli: kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger is ds. Sara Dondorp. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.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. 

De voorgangers van Vrijburg zijn 
ds. Jessa van der Vaart (020-4639908), ds. Joep de Valk (06 53391524) en 
ds. Japke van Malde (071-5142807). 
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt 
u hen bellen. 

http://www.kerkdienst

