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Thema: In donkere dagen niet te snel om licht vragen 
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Epifanie. De drie magiërs vinden het kerstkindje. 

!
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organist: Erik Visser 
lector: Frans Joachimsthal 



Orde van dienst !
orgelspel !
luiden van de klokken !
stilte en aansteken van de kaars  !

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 zijn 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. !!!!



lied Nieuwe Liedboek 283 / Tussentijds 5 

!  !
En van overal gekomen,  
drinkend uit de ene bron,  
bidden wij om nieuwe dromen,  
richten wij ons naar de zon. !
Want wij mensen op de aarde  
raken van het duister moe.  
Als uw hart ons niet bewaarde  
sliepen wij ten dode toe. !
Laat uw dauw van vrede dalen  
in de voren van de tijd.  
Vat ons samen in de stralen  
van uw goedertierenheid.  !

de gemeente gaat zitten !
inleiding, stilte, inkeer 



inkeerlied Licht 23 Jij bent mijn steun 

!  !!
Jij wijst de weg die ik zal gaan,  
je leidt me ’t doolhof uit. 
Ik bouw op jou mijn leven lang,  
de basis voor elk besluit. !
En door die steun voel ik me sterk  
en kan ik het leven aan. 
De kracht die je bracht vervult mijn hart  
dat altijd blijft openstaan. !
En door die steun voel ik me sterk  
en kan ik het leven aan. 
De kracht die je bracht vervult mijn hart  
dat altijd blijft openstaan. !!

lezing Matteus 2 
Het verhaal van de drie magiërs. Zij vinden een belofte voor de toekomst. !!!



meditatief lied 6 x  Nieuwe liedboek 117d / Taizé 23 Laudate omnes gentes  
1ste en 6de allen, 2de en 4de vrouwen, 3de en 5de mannen !

!  !
overdenking !
In donkere dagen !
Je moet in donkere dagen 
niet te snel om licht vragen. 
Het kan de bedoeling zijn 
dat de lichten doven 



en dat je in het donker 
teruggeworpen wordt op jezelf, 
op vragen die jou alleen betreffen, 
jouw eigen bestaan 
en de wijze waarop je denkt 
en doet en rondgaat onder de mensen, 
jouw eigen zijn voor Hem die met jou  
een bedoeling heeft. !
Je moet in donkere dagen 
niet te snel om licht vragen. 
Je weet toch: dit bestaan is niet hopeloos. 
Hij kwam hier toch  
om het met ons te delen 
en om iets te laten zien 
van wat de bedoeling is. 
Laten de dagen maar donker zijn, 
ze zijn licht genoeg  
om te waken en te wachten. !
orgelspel  !!
voorbeden, afgewisseld met 

!  !!
meditatieve stilte !!
 Onze Vader !!!



collecten,  thema  Europa en de Wereld !
.   eerste collecte, Solidaridad       
Solidaridad traint boeren in nieuwe landbouwtechnieken, helpt coöperaties 
opzetten en zorgt voor een eerlijke prijs voor producten. Giro: 18.04.444, 
Utrecht t.n.v. Solidaridad                 !
.   tweede collecte diaconie !
orgelspel tijdens de collecten,  !
attentie en informatie !
slotlied Tussentijds 55 Looft de Heer 

!  !
Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur,  
gij wolken en dromen, nachten, dag en duur,  
licht en donker, dood en leven, wereld, mensenzaad,  
weest mondig en volmaakt, looft Hem met woord en daad. 



Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw,  
de slang en de vis, de vogel en de leeuw,  
geesten in de hemel en gij mensen met uw stem:  
gelooft Hem op zijn word, dat gij bestaat in hem. !
afscheid en zegen !
Looft Hem in uw zonde, looft hem kwaad en goed. 
Looft Hem, die zijn woord in u mens worden doet. 
Looft uw God en Vader, die zijn Geest geschonken heeft. 
Looft Hem omdat gij zijt, looft Hem, want Hij leeft. !
orgelspel  
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. !
De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar: 
Dhr. en Mevr. van der Meulen-Stroethoff.  Amsterdam- nieuw west. 
Dhr. F.A.W.Bannier, Amsterdam-zuid !
mededelingen:  !
Zondag 12 januari kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  
Voorganger, ds. Jessa van der Vaart. ’s Middags om 16.00 uur, 
nieuwjaarsbijeenkomst in de kerkzaal !
Zaterdag 11 januari om 11.00 uur, Proponentsexamen van prof. dr. Peter 
Nissen !
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  
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.


